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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Ref.: Pregão Presencial nº 013/2020 (RETIFICADO) 

Ata de Registro de Preços nº 009/2020 

Processo nº. 063/2020 

 

A Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista, através do Sr. Prefeito do 
Município, comunica, que nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2.002, e do regulamento referente ao Decreto Municipal nº 2136, de 04 de 
junho de 2.009, Decreto Municipal nº 3.195, de 14 De Fevereiro de 2019 
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal 
nº 8.666/93,  de 21 de junho de 1993, e as alterações introduzidas pela Lei 
Federal nº 8.883/94, 9.854/99,  da Lei nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de Agosto de 2014,  que se 
encontra RETIFICADO  o Pregão Presencial n.º 013 2020, para registro de 
preços nº. 009-2020, do tipo menor preço do item, para REGISTRO DE 
PREÇOS, para eventuais aquisição de inseticidas e óleo mineral, com entrega 
parcelada, para uso do controle de vetores,  conforme descrição e  planilha 
quantitativa de custos,  constante no  Termo de referência - anexo I,  que 
integra o presente edital, ressaltando-se que esta modalidade de licitação 
enseja potencialidade de proposta mais vantajosa para a administração, em 
conformidade com as disposições deste Edital e respectivos anexos. 

 
 
 
 NOVA DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 20 de Agosto 
de 2020 às 09h: 00mim  

 
A cópia desse instrumento convocatório está sendo anexada no local de 
costume, e disponibilizada no site: http://www.monteazulpaulista.sp.gov.br, 
ficando estendida a todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento, as 
exigências e condições contidas no edital. 

 

Monte Azul Paulista – SP, 04 de Agosto de 2020. 

   

 

 

MARCELO OTAVIANO DOS SANTOS 
Prefeito do Município 

 


