
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

AVISO DE LICITAÇÃO

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019
Processo Administrativo Nº. 001/2019

A  Câmara  Municipal  de  Santana  de  Parnaíba,  sediada  na  Rua
Porto Rico, 231 - Jardim São Luís - Santana de Parnaíba / SP - CEP 06502-355, na cidade de
Santana de Parnaíba -SP, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitações, torna
público a quem possa interessar que, por requisição da Presidência desta Casa Legislativa,
encontra-se aberta a licitação na  modalidade  TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019,  do  tipo
Menor Preço,  por item, que tem por objeto a  contratação de empresa especializada para
fornecimento  de  materiais  do  gênero  suprimentos  de  informática,  com  fornecimentos
parcelados de acordo com a necessidade da  Câmara Municipal de Santana de Parnaíba,
conforme as condições e  as especificações estabelecidas no Edital  e  em seu Anexo I  –
Memorial  Descritivo e Quantitativo.  A retirada do edital deverá ser realizada na sede da
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA, no endereço acima, no horário comercial
em dias úteis, a partir do dia       16/01/2019       a  t      é         o         d  i      a   3  1/01/2019  , ou consultado/obtido no site
da Câmara Municipal  de Santana  de  Parnaíba  –SP no  endereço  eletrônico
http://www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br no  link  “Licitações”  onde  ficará  disponível
para download do arquivo pelos interessados, ou ainda solicitado por correio eletrônico(email)
junto  à  Comissão  Permanente  de  Licitações  no  endereço  eletrônico:
licitacoes@camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br.  

Data de Abertura das Propostas: 01/02/2019 às 09h00min (horário de Brasília/DF). 

Santana de Parnaíba, 15 de janeiro de 2.019.

         EVANILSON MARTINS
         PRESIDENTE DA CÂMARA
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