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

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017

 

 

                       A Prefeitura Municipal de Divinolândia torna público aos interessados a REABERTURA da 

Licitação referente ao Pregão Presencial nº 21/2017, cujo objeto é aquisição de equipamentos para 

academia da escola CMAIS (Centro Municipal de Apr

Obstáculos", após as devidas correções feitas no Termo de Referência. A sessão pública de abertura, análise 

e julgamento da presente licitação ocorrerá no dia 26 (vinte e seis) de Julho de 2017, onde as

serão analisadas e julgadas no prazo legal. 

                        

                       Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal, onde poderá ser 

retirado o edital na íntegra, no horário de expediente (das 08h0

17h00min) de segunda a sexta-feira, na página eletrônica www.divinolandia.sp.gov.br, bem como pelo 

telefone (19) 3663-8100 ramal 230. 

      

                   

Publique-se 

Divinolândia, 13 de Julho de 2017. 

 

 

 

Naief Haddad Neto 

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

A Prefeitura Municipal de Divinolândia torna público aos interessados a REABERTURA da 

Licitação referente ao Pregão Presencial nº 21/2017, cujo objeto é aquisição de equipamentos para 

academia da escola CMAIS (Centro Municipal de Aprendizagem e Inclusão Social - Projeto ALCOA "Vencendo 

Obstáculos", após as devidas correções feitas no Termo de Referência. A sessão pública de abertura, análise 

e julgamento da presente licitação ocorrerá no dia 26 (vinte e seis) de Julho de 2017, onde as

serão analisadas e julgadas no prazo legal.  

Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal, onde poderá ser 

retirado o edital na íntegra, no horário de expediente (das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 

feira, na página eletrônica www.divinolandia.sp.gov.br, bem como pelo 
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SP /       (19) 3663.8100 

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 

A Prefeitura Municipal de Divinolândia torna público aos interessados a REABERTURA da 

Licitação referente ao Pregão Presencial nº 21/2017, cujo objeto é aquisição de equipamentos para 

Projeto ALCOA "Vencendo 

Obstáculos", após as devidas correções feitas no Termo de Referência. A sessão pública de abertura, análise 

e julgamento da presente licitação ocorrerá no dia 26 (vinte e seis) de Julho de 2017, onde as propostas 

Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal, onde poderá ser 

0min às 11h00min e das 13h00min às 

feira, na página eletrônica www.divinolandia.sp.gov.br, bem como pelo 


