
 

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  

Praça Rio Branco, nº 86 - Centro - Monte Azul Paulista SP. - Cep. 14.730-000

Site: http://www.monteazulpaulista.sp.gov.br

TOMADA DE PREÇOS 006/2022  - PROCESSO Nº 043/2022

RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL PELA INTERNET

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 
em estrada municipal, ruas e anel viário, localizados no município de Monte Azul Paulista-SP, com recursos proveniente  do 
Convênio nº 100223/2022, firmado entre o Governo do Estado de São Paulo,  por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, 
esta por sua Subsecretaria de Convênios com municípios e entidades  não governamentais , e  o Município de Monte Azul 
Paulista, e também, com recursos de contra partida municipal; compreendendo o fornecimento de todo o material empregado, 
equipamentos, mão-de-obra, canteiro de obras, serviços complementares, transportes, e tudo que fizer  bom e necessário para a 
execução dos serviços, em  conformidade com as especificações e normas, definidas no Plano de Trabalho, Memorial Descritivo, 
Projeto, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro, constituindo partes integrantes desta Tomada de Preços, de acordo com as 
disposições deste edital e respectivos 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 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
Estado de São Paulo

Setor de Compras e Licitações

 

Fone: (17) 3361-9500 / Fax: (17) 3361 - 9501

Assinatura do Responsável Legal da Empresa
Assinatura e Carimbo com CNPJ

Nome por extenso  

 

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

convocatório da licitação acima identificada.
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