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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: Contratação de empresa especializada para implantar na Rede Municipal de Educação de Monte Azul um 

Sistema Estruturado de Ensino para o ano letivo de 2022, para professores e alunos de Creche (Berçário 1 e 2), 

Educação Infantil (Maternal 1 até o Nível 2) e Ensino Fundamental anos iniciais e anos finais, incluindo assessoria 

pedagógica continuada aos docentes e equipe de suporte pedagógico da rede municipal de ensino , Portal de 

Educação, Sistema de avaliação e formação continuada para docentes e equipe de suporte pedagógico com no 

mínimo dois (2) encontros presenciais anuais, conforme especificações constante no anexo I – Termo de 

Referência; DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência de impedimento legal para licitar e contratar com a 

Administração Pública.

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 meio de fax: (0**17) 3361-9501 ou 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.
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