
Razão Social:

C.N.P.J. Ins. Estad.  

Endereço

Número Bairro  

Complemento CEP  

Cidade Estado  

Telefone Fax  

E-mail Site  

Local Data  

R.G.  SSP/  CPF  

____________________________________________

 

Obtivemos, através do acesso ao site http://www.monteazulpaulista.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento

convocatório da licitação acima identificada.

 

 

RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL PELA INTERNET

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Elétrica para
prestação de serviços técnicos para a realização de adequação nas contas de energia elétrica, apurar irregularidades, desvios
e, ainda, auferir restituição e recuperação de valores pagos a maior administrativamente, conforme Resolução Normativa nº
414, de 9 de setembro de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, dos últimos 120 (cento e vinte) meses,
deverá também verificar o modelo tarifário aplicado, efetuar a conferência de faturas do período citado objetivando a

redução de custos nos valores pagos, nas tarifas aplicadas e nos tributos incidentes sobre as faturas, inclusive nas

Instalações de Iluminação Pública B4a, em conformidade com o discriminado no Anexo I - Termo de Referência e nas

especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos.

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada
do Edital e remetê-lo ao Setor de Compras e Licitações, por e-mail: compras@monteazulpaulista.sp.gov.br

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista da responsabilidade da comunicação, por

meio de fax ou notificações, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como

de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Assinatura do Responsável Legal da Empresa
Assinatura e Carimbo com CNPJ

Nome por extenso  
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