
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO


AV ANTONIO MENEGATTI, 845


FONE 54-3613 5160


Edital de Licitação


DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 02/05/2018
Modalidade.:
 Convite

Numero.....:
 0006/18
 DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 14/05/2018


HORARIO......................:
 10:00


Fornecedor.:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO

Endereço...:
 AV. ANTONIO MENEGATTI

CGCMF......:
 93539138000144

CGCICM.....:
 Fone..:
 05436135160


CENTENARIO
Cidade.....:
 Estado:
 RS
 CEP:
 99838000


OBJETIVO:
 AQUISIÇÃO DE LIVROS, BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA


ENCARGOS GERAIS DA LICITAÇÃO


01- Local da Entrega das Propostas.....: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO


MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO
02- Local de Entrega do Objeto Licitado: 


ATÉ AS 10:00 HORAS DO DIA 14/05/2018
03- Prazo de Entrega das Propostas.....: 


ATÉ 15 DIAS CONTADOS DA SOLICITAÇÃO
04- Prazo de Entrega do Objeto Licitado: 


05- Condições de Pagamento.............: 
ATÉ 15 DIAS APÓS ENTREGA E ACEITAÇÃO


06- Validade da Proposta...............: 
60 Dias


07- A Administração reserva-se o direito de aceitar a proposta  que  lhe  seja  mais  

vantajosa, observado os critérios de preços , condições de pagamento e outros fatores, 

assim  como de recusar , total ou parcialmente, o conteúdo da proposta , nos termos da 

Lei 8.666/93, e suas alterações.

08-Não serão aceitas as propostas que não atenderem as condições gerais deste convite, 

bem como aos dispositivos legais em vigor, pertinentes a matéria.

09-Os documentos deverão ser entregues em envelopes separados, fechados e endereçados 

ao Município de Centenário, ao setor de licitações, e descriminado "Documentação" e 

"Proposta".

10 - No envelope da documentação deverá constar, no mínimo, as certidões negativas, em 

vigor, do INSS, na forma da Lei, do FGTS, de Tributos Municipais da sede do licitante 

e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, Comprovante de Inscrição junto a Receita 

Federal do Brasil (CNPJ, Copia do Ato Constitutivo em vigor do Licitante (Estatutos ou 

Contrato Social etc.), acompanhado de cópia da carteira de identidade do representante 

legal da mesma.

11 - A presente Licitação é do tipo menor preço por item, entretanto os licitantes em 

suas propostas deverão indicar o valor unitário e total de cada item de interesse, com 

até duas casas após a vírgula.

12 - Os licitantes, em suas propostas, deverão indicar a marca do produto ofertado, 

vinculando-se a ela quando do fornecimento no caso de ser considerado vencedor.

13 - O Município irá adquirir os produtos, paulatinamente, de acordo com sua 

necessidade, mediante solicitação.

14 - O Licitante vencedor respectivo deverá efetuar a entrega dos produtos junto a 

Prefeitura Municipal de Centenário, sem nenhum custo adicional ao Município, num prazo 

de cinco dias, contados da solicitação. O prazo poderá ser prorrogado mediante 

solicitação do licitante vencedor e aceita pelo Município.

15 - O Município quando de cada solicitação indicará os produtos e as quantidades de 

que necessita.

16 - O Licitante vencedor respectivo deverá substituir, sem nenhum custo adicional ao 
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FONE 54-3613 5160


Município, os itens considerados em desacordo pelo Município.

17 - O Pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega e aceitação dos produtos 

e protocolização da nota fiscal, proporcional aos produtos efetivamente entregues.

18 - Pelo inadimplemento das obrigações seja na condição de participante do certame ou 

de fornecedor, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 

penalidades:

18.1- manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do certame e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;

18.2 - deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 4% 

sobre o valor estimado da contratação;

18.3 - executar o objeto com irregularidade, passíveis de correção durante a execução 

e sem prejuízo ao resultado: advertência;

18.4 - executar o objeto com atraso injustificado, até o limite de 05(cinco) dias, 

após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre 

o valor atualizado do contrato;

18.5 - inexecução parcial do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3(três) anos e multa de 4% sobre o valor correspondente ao 

montante não adimplido do contrato;

18.6 - inexecução total do objeto: suspensão de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5(cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado dos 

itens em que fora considerado vencedor neste certame;

18.7 - causar prejuízo material resultante diretamente de execução do objeto: 

declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de 5(cinco) anos e multa de 5% sobre o valor 

atualizado dos itens em que fora considerado vencedor neste certame;.

19 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto estiver pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual.

20 - O presente certame terá validade enquanto durar o estoque, limitado a 31/12/2018, 

o que ocorrer primeiro.

21 - O Município poderá adquirir quantidade inferior ou superior a indicada, nos 

termos da lei.

22 - O licitante vencedor respectivo, quando da entrega dos produtos, deverá observar 

que os mesmos tenham ainda restando, no mínimo, 50% de seu prazo de validade, isto 

para cada produto.

23 - A participação no presente certame importa na aceitação de todos os seus termos.


ANEXO I

MINUTA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS, BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA


 

 Contratante: Município de Centenário/RS, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no com CNPJ sob o nº. 93.539.138/0001-44, com sede administrativa na Av. 

Antônio Menegatti, 845, Centenário, RS, neste ato por seu prefeito municipal. 

 

Contratado: ______________, inscrito no CNPJ sob nº _______________, estabelecido na 

Rua _______________, Município de ____________, firmam o presente contrato mediante as 

seguintes cláusulas e condições:
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Objeto: Aquisição de livros, brinquedos e equipamentos de informática, descritos 

abaixo, conforme Carta Convite 06/2018:


 

Cláusula Primeira: O presente contrato regula-se por suas cláusulas, pelo edital de 

licitação do qual decorre e se vincula e pelos preceitos de direito público, aplicando-

se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado.

 

Cláusula Segunda: O contratante pagará à contratada o valor de R$ _______ 

(_________________), relativo ao item _____, sendo que o pagamento do  valor será  

efetuado até 15 (quinze) dias após a entrega, e aceitação dos materiais e 

protocolização da nota fiscal.

 

Cláusula Terceira: A contratada deverá efetuar a entrega dos produtos objeto deste 

contrato, junto a Prefeitura Municipal, num prazo máximo de 15 (quinze) dias contados 

da solicitação do Município, e bem como substituir os produtos considerados em 

desacordo pelo Município, sem nenhum custo adicional ao Município.  

 

 Cláusula Quarta: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de 

dotação orçamentária consignada na lei de meios.

 

Cláusula Quinta:  Os produtos destinam-se as escolas municipais e as diversas 

secretarias municipais, competindo à requisitante inclusive a fiscalização da execução 

deste contrato. 

 

Cláusula Sexta: A contratada deverá efetuar a entrega dos materiais restando, no 

mínimo ainda, quando da entrega, 50% do prazo de validade dos materiais respectivos.

 

Cláusula Sétima: O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes situações:

                                   a) amigavelmente por acordo entre as partes;

                                   b) unilateralmente pela Administração desde que 

haja interesse público e conveniência administrativa;

                                   c) nos termos do artigo 77, 78 e 79 da lei 8.666/93;

                         d) unilateralmente, a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação a 

outra com no mínimo trinta dias de antecedência. 

 

Cláusula Oitava: As despesas diretas e indiretas, relacionadas ou não no edital do 

qual decorre e se vincula e no presente contrato, necessários ao fornecimento do 

objeto, serão arcadas unicamente pela contratada.

 

Cláusula Nona:  Ao contratado incidirá as seguintes penalidades pela inexecução 

contratual:

-  Multa de 0,5%  (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze dias) 

após o qual será considerado inexecução contratual;

- Multa de 8% (cinco por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 01 (1 ano)


3




PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO


AV ANTONIO MENEGATTI, 845


FONE 54-3613 5160


- Multa de 10 %( dez por cento) no caso de inexecução  total do contrato, cumulada com 

a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 02 (dois anos).

Parágrafo único: As multas constantes do caput desta cláusula serão calculadas sobre o 

montante não adimplido do contrato.

 

Cláusula Décima: O presente contrato é pactuado em observância a Lei nº. 8.666/93 e 

suas alterações.

 

Cláusula Décima Primeira: Além das cláusulas contratuais, o contratado deverá 

observar, durante a execução deste, todas as demais disposições constantes do edital, 

ao qual se encontra vinculados.


Cláusula Décima Segunda: O presente contrato vigorará enquanto durar o estoque 

limitado a 31 de dezembro de 2018.

Parágrafo Único - O Município poderá adquirir quantidade inferior ou superior indicada 

nos termos da lei.


 

Cláusula Décima Terceira: As partes elegem o foro da Comarca de Gaurama como 

competente para dirimir eventuais dúvidas decorrentes do presente contrato.

 

                        E por estarem assim justos e acordados lavrou-se o presente 

termo em duas vias de igual teor forma que depois de lido e achado conforme é assinado 

para que surta seus efeitos.


                                    Centenário,  _____ de _________ de  2018.

        

                                    

Município de Centenário              ______________________________          

              Contratante                                           Contratada


Item
 Qtdade
 Unid.
 Especificação
 Valor Unit.
 Vlr. Total


OBJETO:
AQUISIÇÃO DE LIVROS, BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA


001
 20
 UN
 Tapete Tatame EVA borracha de encaixe 

colorido; macio; impermeável; 

antiderrapante; Higiênico.

Medida: 100x100x2cm (20mm de espessura) com 

borda de acabamento


Marca\Observações:


002
 2
 UN
 Pneu Sensorial Em Espuma Creche Escola 

Encosto Para Bebê Tamanho:

60 cm de diâmetro

15 cm de Altura

Acabamentos:

Zíper

Costura Reforçada  

Colorido
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Marca\Observações:


003
 1
 UN
 Playground Creative Play - Composto: 1 

plataforma com telhado, 1 escalada, 1 

tunel, 2 escorregador curvo e 1  jogo da 

vela. Dimensões (LxAxP): 360x214x340 

cmPeso: 79000g 


Marca\Observações:


004
 1
 UN
 Kit Aramado 6 Itens. Kit confeccionado em 

madeira, M.D.F., plástico e arame. Composto 

por um conjunto de 6 aramados: Aramado 

Triangular, medindo: 35 x 10 x 24,5 cm - 

Aramado Ondular, medindo:  35 x 10 x 15,5 

cm - Aramado Montanha-Russa, medindo: 25 x 

25 x 32 cm - Aramado espiral, medindo: 35 x 

10 x 18 cm - Aramado entrelaçado, medindo: 

35 x 10 x 25 cm  e Aramado acrobático, 

medindo:35 x 10 x 25cm.


Marca\Observações:


005
 3
 UN
 Conjunto mesa e cadeira infantil, redonda, 

com seis cadeiras, colorida


Marca\Observações:


006
 1
 UN
 COLEÇÃO Livros Infantis de 0 a 2 Anos - 

Formato: Livros de banho


Marca\Observações:


007
 1
 UN
 LIVRO INFANTIL - Coleção Empurre e puxe

Indicação: pequenos a partir de 1 ano


Marca\Observações:


008
 1
 UN
 LIRO INFANTIL  Eu posso… pular!

Indicação: pequenos a partir de 0 anos


Marca\Observações:


009
 1
 UN
 LIVRO INFNTIL -  O livro gato

Texto e Ilustrações: Silvia Borando

Indicação: pequenos a partir de 3 anos


Marca\Observações:


010
 1
 UN
 LIVRO INFANTIL -  O fabuloso livro dos 

dedinhos

Editora: Mil Caramiolas

Texto: Lulu Lima

Ilustrações: Tamilis Oliveira

Indicação: pequenos a partir de 0 anos


Marca\Observações:


011
 1
 UN
 LIVRO INFANTIL  Quando eu era pequenino

Editora: Ciranda Cultural

Indicação: pequenos a partir de 1 ano
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Marca\Observações:


012
 1
 UN
 LIVRO INFANTIL -  Este livro comeu o meu 

cão!

Editora: Panda books

Texto e Ilustrações: Richard Byrne

Indicação: pequenos a partir de 4 anos


Marca\Observações:


013
 1
 UN
 LIVRO INFANTIL -  Achei!

Editora: RHJ

Texto e Ilustrações: Ângela Lago e Zoé Rios

Indicação: pequenos a partir de 4 anos


Marca\Observações:


014
 1
 UN
 LIVRO INFANTIL - Olívio e Pingo

Editora: Duna Dueto

Texto e Ilustrações: Claire Freedman e Kate 

Hindley

Indicação: pequenos a partir de 4 anos


Marca\Observações:


015
 1
 UN
 LIVRO INFANTIL - Caixa de brincar

Editora: Panda Books

Texto e Ilustrações: Leninha Lacerda

Indicação: pequenos a partir de 3 anos


Marca\Observações:


016
 1
 UN
 LIVRO INFANTIL -  Sou eu!

Editora: V&R

Texto e Ilustrações: Raquel Cané

Indicação: pequenos a partir de 3 anos


Marca\Observações:


017
 1
 UN
 LIVRO INFANTIL -  A menina da cabeça 

quadrada

Editora: Tibi

Texto: Emília Nuñez

Ilustrações: Bruna Assis Brasil

Indicação: pequenos a partir de 4 anos


Marca\Observações:


018
 1
 UN
 LIVRO  INFANTIL Nhac!

Editora: Brinque-Book

Texto e Ilustrações: Carolina Rabei

Indicação: pequenos a partir de 3 anos


Marca\Observações:


019
 1
 UN
 LIVRO INFANTIL E agora, papagaio?

Editora: Jujuba

Texto e Ilustrações: Gilles Eduar

Indicação: pequenos a partir de 3 anos


Marca\Observações:
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020
 1
 UN
 LIVRO INFANTIL - Sítio do Seu Lobato

Editora: Ciranda Cultural

Indicação: pequenos a partir de 0 anos


Marca\Observações:


021
 2
 UN
 Kit de ferramentas e caixa com alça, 

coloridos. Confeccionados em M.D.F. e 

madeira, pintados com tinta atóxica. 07 

peças imitando ferramentas (serrote, 

esquadro, chaves de boca grande e pequena, 

martelo, alicate e chave de fenda) + 01 

caixa para transporte. Peças medindo entre: 

13 e 20 cm. Medidas Caixa: 34 x 16 x 18,5 

cm. Embalagem:  Película de P.V.C. 

encolhível.


Marca\Observações:


022
 2
 UN
 Alinhavos Numerais.  Composto por 10 bases 

perfuradas medindo 10 x 15 cm e 10 cadarços 

coloridos de poliéster (medindo 

aproximadamente 70 cm), bases serigrafadas 

em policromia ultravioleta atóxica com 

numerais de 0 a 9. Embalagem: Caixa de 

papel microondulado ilustrado medindo 30 x 

20 x 6 cm. Lacrada com película de P.V.C. 

encolhível.


Marca\Observações:


023
 2
 UN
 Alinhavos vogais. Descritivo detalhado: 

Confeccionado em M.D.F. 05 bases perfuradas 

de 10 x 15 cm e 5 cadarços coloridos de 

poliéster (medindo aproximadamente 70 cm), 

bases serigrafadas em  policromia 

ultravioleta atóxica. 


Marca\Observações:


024
 1
 UN
 Alinhavos botas. Descritivo detalhado: 

Confeccionado em M.D.F., composto por 2 

alinhavos de botas, serigrafados em 

policromia ultravioleta atóxica. Medida da 

bota: 15 x 6 x 10 cm. Acompanha 2 cadarços 

de poliéster colorido de aproximadamente 90 

cm.


Marca\Observações:


025
 4
 UN
 Rola-Rola bebê .Descritivo detalhado: 

Confeccionado em M.D.F. Colorido, pintado 

com tinta ultravioleta atóxica. Tamanho do 

brinquedo: 11 x 9,5 cm. Acompanha dentro do 

rola-rola 3 bolinhas coloridas e 1 guiso 

metálico. Embalagem: Película de P.V.C. 

encolhível.


Marca\Observações:
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026
 1
 UN
 Quebra-cabeça com Pinos Fazenda .Descritivo 

Detalhado: Confeccionado em M.D.F. composto 

por 2 bases, 1 serigrafada e vazada, outra 

crua em baixo relevo e 10 peças cortadas as 

laser que se encaixam na base serigrafada, 

cada peça tem um pino fixo, pintadas e 

serigrafadas em uma das faces em policromia 

ultravioleta atóxica. Ilustração: Paisagem 

ilustrando uma fazenda com casa, cachorro, 

porco, vaca, cavalo, galinha com pintinhos, 

pato, trator com fazendeiro, sol e árvore, 

todos para encaixe na base vazada. Medida 

do quebra-cabeça montado: 30 x 23 cm. 1 

Base de M.D.F. com fundo em baixo relevo 

(para montar o quebra-cabeça), medindo 33,5 

x 26,5 cm. 


Marca\Observações:


027
 1
 UN
 Quebra-cabeça com Pinos Cidade

Descritivo Detalhado: Confeccionado em 

M.D.F. composto por 2 bases, 1 serigrafada 

e vazada, outra crua em baixo relevo e 10 

peças que se encaixam na base serigrafada, 

cada peça tem um pino fixo, pintadas e 

serigrafadas em uma das faces em policromia 

ultravioleta atóxica. Ilustração: Paisagem 

ilustrando uma cidade com casa, menino 

passeando, cachorro, carro, escorregador, 

menino empinando pipa, guarda de trânsito, 

menino andando de bicicleta, chafarís e 

árvore, todos para encaixe na base vazada. 

Medida do quebra-cabeça montado: 30 x 23 

cm. 1 Base de M.D.F. com fundo em baixo 

relevo (para montar o quebra-cabeça), 

medindo 33,5 x 26,5 cm. 


Marca\Observações:


028
 2
 UN
 Quebra-cabeça Animais e Filhotes - Kit com 

10 Quebra-cabeças - Kit de quebra-cabeça 

contendo 10 jogos, sendo cada quebra-cabeça 

ilustrações de  animais e filhotes com 

corte diferenciado (Vaca, Coelho, Cavalo, 

Dinossauro, Pássaro, Leão, Macaco, 

Cachorro, Golfinho e Cisne.). Peças de 

M.D.F.  pintadas e serigrafadas em 

policromia ultravioleta atóxica. 10 Bases 

de M.D.F. com fundo em baixo relevo (para 

montar o quebra-cabeça), cada base mede: 

33,5 x 26,5 cm. 


Marca\Observações:


029
 2
 UN
 Quebra-Cabeça da Alfabetização Pequeno - 

Descritivo Detalhado: Confeccionado em  

M.D.F. composto por 10 peças que se 
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encaixam entre si, pintadas e serigrafadas 

em policromia ultravioleta atóxica. 

Ilustração: Alfabeto completo com algumas 

figuras correspondente as letras (as vogais 

ficam em destaque). Medida do quebra-cabeça 

montado: 30 x 23 cm. 1 Base de M.D.F. com 

fundo em baixo relevo (para montar o quebra-

cabeça), medindo 33,5 x 26,5 cm. 


Marca\Observações:


030
 2
 UN
 Torre legal. Confeccionada em M.D.F., 

composto por 54 peças medindo 9 x 1,5 x 3 

cm. Embalagem: Sacola de P.V.C. 

transparente com alça e zíper.


Marca\Observações:


031
 2
 UN
 Sequência de Unidades - Descritivo 

detalhado: Confeccionado em M.D.F. e 

madeira. 9 varetas de madeira medindo de 1 

a 6,5 cm, com 45 argolinhas coloridas de 

M.D.F. Base serigrafada com tinta atóxica 

os numerais de 1 a 9. Medida total: 37 x 7 

x 7,5 cm. 


Marca\Observações:


032
 2
 UN
 SUPORTE para mochilas, em madeira, 10 

mochilas cada


Marca\Observações:


033
 1
 UN
 Kit vôlei multi esportes

Permite jogar: Beach volley, futevôlei, 

vôlei de rua, peteca, badminton, tênis, 

entre outros;

Acompanha bolsa exclusiva;

Ajustável em diversos espaços e terrenos;

Tubos de ferro com pintura epóxi;

01 rede de polietileno;

Cordas para demarcação do campo;

Specks de ferro para marcação e fixação;

Pés em "X" angulados;

Fixadores para cordas e mastro


Marca\Observações:


034
 1
 UN
 Conjunto goleira 

    02 Gols desmontáveis, com rede;

    Confeccionados em tubo de aço com 

pintura epóxi;


Marca\Observações:


035
 1
 UN
 Conjunto de basquete móvel

    Tabela confeccionada em MDF de 9 mm;

    Com ilustração estilo americana;

    Possui aro trefilado;

    Rede de Nylon;
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    Estrutura metálica tubular desmontável;

    Possui duas posições de regulagem de 

altura;

    Medidas do chão ao aro 1,94 m e 2,39 m;


Marca\Observações:


036
 1
 UN
 Linha movimento 

conjunto é confeccionado em madeira e arcos 

em plástico, contendo 68 peças


Marca\Observações:


037
 4
 UN
 Computador dual core, 4gb ran, hd 500gb, 

gabinete, placa mae, teclado.


Marca\Observações:


038
 4
 UN
 Estabilizador 500va bivolt


Marca\Observações:


039
 4
 UN
 Fone de ouvido usb head set


Marca\Observações:


040
 4
 UN
 Mouse usb


Marca\Observações:


041
 50
 UN
 Tela para pintura 16cm x 22cm


Marca\Observações:


042
 50
 UN
 Argila artesanal vermelha em kg, pote de 1 

kg


Marca\Observações:


043
 24
 POT
 Tinta tempera guache com 250 ml, várias 

cores


Marca\Observações:


044
 1
 UN
 Tinta acrílica branca galão com 3,6 litros


Marca\Observações:


045
 14
 UN
 Tinta spray decor paint 150 ml cores 

sortidas


Marca\Observações:


046
 7
 UN
 Tinta acrilica p/ tela c/20ml bisnaga, 

várias cores


Marca\Observações:


047
 10
 UN
 Trincha Média 2 Pol. para Tinta Látex e 

Acrílica


Marca\Observações:


048
 1
 UN
 Impressora nova de Cheques Data Bivolt 

Cor disponível: Preto

Armazena até 99 favorecidos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO


AV ANTONIO MENEGATTI, 845


FONE 54-3613 5160


Armazena e emite relatórios de até 1.000 

cheques

Possibilita a inclusão de até 99 dias

Modo pré-datado até 99 dias

Comunicação USB e serial

Fonte de alimentação 100-240 VAC

Cabeçote de impressão matricial

Display alfanumérico de LCD

Teclado alfanumérico


Marca\Observações:


049
 6
 UN
 Bola futsal primeira linha 


Marca\Observações:


VALOR TOTAL:__________________________________


Observações do Proponente:


Autorização:
 HILÁRIO JOSÉ KOLASSA

PREFEITO MUNICIPAL


, em 02 de Maio de 2018
CENTENARIO


Assinatura e Carimbo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO


AV ANTONIO MENEGATTI, 845


FONE 54-3613 5160


RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO


Modalidade.:
 Convite

Numero.....:
 0006/18

DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 02/05/2018


DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 14/05/2018

HORARIO......................:
 10:00


                            Recebemos cópia do processo licitatório conforme 

especificações acima,

bem como estamos cientes das condições gerais impressas na  mesma e as demais normas

que regem as licitações, especialmente a Lei Federal nº  8666/93 e suas alterações.


Carimbo:

Empresa:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO

Endereço:
 AV. ANTONIO MENEGATTI

Municipio:
 CENTENARIO

Nome:


____/____/_______
Data Recebimento:
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