EDITAL DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DE PREÇOS N.º 028/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 076/2021

JOSÉ LUIZ GAVA, Prefeito do Município de Suzanápolis, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público que:
Encontra-se em aberto processo de licitação na modalidade pregão presencial
do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando o registro de preços
para a futura e eventual contratação de empresa para a aquisição de
suprimentos consistentes de produtos de limpeza, Higienização e Copa e
Cozinha, para atender aos diversos setores desta municipalidade, de
acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital. O Edital
completo com os seus anexos encontra-se disponível para retirada, através do
site: https://www.suzanapolis.sp.gov.br. Data da Abertura dos Envelopes
09/11/2021 – entrega dos envelopes até as 08h30min no setor de protocolos
no Paço Municipal sito a Av. Primeiro de Maio n.º 456 – Centro, abertura
da sessão às 08h30min no setor de licitações conforme endereço acima citado.
O
edital
na
íntegra
encontra-se
disponível
no
site:
https://www.suzanapolis.sp.gov.br. Informações (18) 3706-9000, das 07h às
11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Suzanápolis/SP, 18 de Outubro de 2021.

JOSÉ LUIZ GAVA.
Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE
PREÇOS N.º 028/2021 PROCESSO 076/2021“Menor Preço Por Item”
OBJETO: Registro de preços para a futura e eventual contratação de
empresa para a aquisição de suprimentos consistentes de produtos de
limpeza, Higienização e Copa e Cozinha, para atender aos diversos
setores desta municipalidade, de acordo com as especificações constantes
no Anexo I do Edital. Data de Abertura dos Envelopes 09/11/2021 –
entrega dos envelopes até as 08h30min no setor de protocolos no Paço
Municipal sito a Av. Primeiro de Maio n.º 456 – Centro, abertura da
sessão às 08h30min no setor de licitações conforme endereço acima citado.
O
edital
na
íntegra
encontra-se
disponível
no
site:
https://www.suzanapolis.sp.gov.br. Informações (18) 3706-9000, das 07h às
11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. Suzanápolis/SP, 18 de
Outubro de 2021. JOSÉ LUIZ GAVA, Prefeito Municipal.

