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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de PRESIDENTE ALVES, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das
entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo
conteúdo aqui publicado.

ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de PRESIDENTE ALVES poderão ser consultadas através da internet, por meio do
seguinte endereço eletrônico: www.presidentealves.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.diariooficialeletronico.jor.br/presidente_alves
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro .

ENTIDADES
Prefeitura Municipal de PRESIDENTE ALVES
CNPJ 44.555.688/0001-41
Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 – Centro - Telefone: (14) 3587-1271
Site: www.presidentealves.sp.gov.br
Email: secretaria@presidentealves.sp.gov.br
Site do Diário Oficial Eletrônico: www.diariooficialeletronico.jor.br/presidente_alves
Câmara Municipal de PRESIDENTE ALVES
Rua Messias Tomaz de Paiva nº 35 – Jd. Colina do Sol
Telefone: (14) 3587-1247 – (14) 3587-1457
Site: www.cmpresidentealves.sp.gov.br
Email: camara@cmpresidentealves.sp.gov.br
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO

O Município de Pres. Alves avisa que se encontra aberto o Pregão Presencial N.º 01/2020. Objeto: Registro de Preços
para Contratação de empresa especializada para implantação de sistema pedagógico de ensino com suporte
pedagógico, portal de educação na internet, bem como fornecimento de material didático composto por conjuntos
impressos (aluno e professor) e agenda diária, com a seguinte quantidade estimada para o ano letivo de 2020, conforme
especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência e Formulário Padrão Proposta observada as
especificações ali estabelecidas. Edital disponível no site http://www.presidentealves.sp.gov.br/, ou no Paço Municipal. A
sessão pública de processamento terá início às 10hs00min. Data da realização: 05/02/2020. Informações pelos
telefones (14) 35871333; 35871271 e 35871179, ou pelo e-mail licitacao@presidentealves.sp.gov.br.
Presidente Alves, 15 de janeiro de 2.020.
VALDEIR DOS REIS
PREFEITO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO

O Município de Presidente Alves avisa a todos os interessados que se acha aberto no setor de licitações, o Pregão
Presencial n.º 02/2020, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, para entrega parcelada de combustíveis: etanol comum,
gasolina comum e Diesel S-10, de acordo com as quantidades descritas no Anexo I, Memorial descritivo/ Formulário
Padrão Proposta, de acordo com solicitação da Prefeitura, diretamente da bomba de abastecimento ao tanque das
respectivas viaturas municipais. O edital completo da licitação, com todos os seus anexos, poderá ser retirado por
qualquer interessado, no horário das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, de segundas às sextas – feiras, junto à
Prefeitura Municipal, no endereço Rua Vereador Luiz Michelan Filho, n.º 73 – Centro – CEP 16.670-000, Presidente
Alves – SP ou acessado através do site www.presidentealves.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas pelos
telefones: (14) 3587.1271 e 3587.1333. A data para apresentação e abertura dos envelopes está marcada para
05/02/2020, às 14:00 horas.

Presidente Alves, 16 de janeiro de 2.020.
VALDEIR DOS REIS
PREFEITO
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