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Rua XV de Novembro, 261 / Centro / C.E.P. 13780.000 

AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017

 

 

 

A Prefeitura Municipal de Divinolândia torna público aos interessados a 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA da Licitação Pregão Presencial nº 21/2017, cujo objeto 

equipamentos para academia da escola CMAIS (Centro Municipal de Aprendizagem e Inclusão 

Social - Projeto ALCOA "Vencendo Obstáculos"

no DOE de 10/06/2017, seção I, página 1

proposta e habilitação e também a sessão presencial marcada para

de readequação do Termo de Referência, 

 

A nova data da seção pública será informada através dos mesmos meios 

de divulgação utilizados anteriormente. Outras informações poderão ser obtidas junto ao setor de 

licitações, situado na Rua XV de Novembro, nº 261, Centro, Divinolândia, através do telefone: (19) 

3663-8100 ramal 230, ou pelo e-mail: 

 

 

Publique-se 

 

Divinolândia, 29 de Junho de 2017.

 

 

Naief Haddad Neto 

Prefeito Municipal 
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AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017

A Prefeitura Municipal de Divinolândia torna público aos interessados a 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA da Licitação Pregão Presencial nº 21/2017, cujo objeto 

equipamentos para academia da escola CMAIS (Centro Municipal de Aprendizagem e Inclusão 

Projeto ALCOA "Vencendo Obstáculos", assim fica revogado o aviso de licitação publicado 

no DOE de 10/06/2017, seção I, página 165, cancelando-se assim a entrega dos envelopes de 

também a sessão presencial marcada para o dia 30/06

do Termo de Referência, devido à impugnação do mesmo.  

A nova data da seção pública será informada através dos mesmos meios 

de divulgação utilizados anteriormente. Outras informações poderão ser obtidas junto ao setor de 

icitações, situado na Rua XV de Novembro, nº 261, Centro, Divinolândia, através do telefone: (19) 

mail: licitacao@divinolandia.sp.gov.br. 

e Junho de 2017. 
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AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 

A Prefeitura Municipal de Divinolândia torna público aos interessados a 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA da Licitação Pregão Presencial nº 21/2017, cujo objeto aquisição de 

equipamentos para academia da escola CMAIS (Centro Municipal de Aprendizagem e Inclusão 

fica revogado o aviso de licitação publicado 

se assim a entrega dos envelopes de 

30/06/2017, por motivo 

A nova data da seção pública será informada através dos mesmos meios 

de divulgação utilizados anteriormente. Outras informações poderão ser obtidas junto ao setor de 

icitações, situado na Rua XV de Novembro, nº 261, Centro, Divinolândia, através do telefone: (19) 


