
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: Registro de Preços para eventual aquisição de recargas de botijão de gás (GLP) P-13 e cilindro de gás (GLP) P-45,

com entrega parcelada, de acordo com as nossas necessidades, a serem utilizados no preparo e aquecimento de alimentos

da merenda escolar na cozinha piloto, escolas e creches; e preparo de café e chá aos funcionários de diversos setores da

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista-SP, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas e

quantidades contidas no Anexo I – Termo de Referência.

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

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados em odontologia voltados à saúde bucal para a

realização de consultas, atendimentos, exames complementares e procedimentos odontológicos, conforme a demanda, através 

de unidades móveis de saúde para atendimento dos usuários dos serviços públicos de saúde da Rede Municipal de Saúde,

em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e

quantidades constantes deste Termo de Referência, Anexo I. 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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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
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Setor de Compras e Licitações
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