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Aviso de Pregão
Encontra-se aberto na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, da
Prefeitura Municipal de Duartina, Estado de São Paulo, Pregão Presencial nº 24/2019,
objetivando a Locação de um veículo com capacidade mínima de 15 lugares (Kombi ou
Van), para transporte de alunos matriculados nas escolas da rede publica municipal e
estadual de ensino, residentes na zona rural do Município de Duartina/Sp, referente à rota
09 – Três Pontes. O edital completo estará disponível para retirada por qualquer
interessado junto ao Paço Municipal situado a Rua Henrique Ortelã nº 127 – centro, Cep:
17.470-000, desta cidade de Duartina em dias de expediente desta Prefeitura, das 08:00
às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, e na internet através do site www.duartina.sp.gov.br
acessando o Portal de Transparência. A abertura dos envelopes ocorrerá às 09:00 horas
do

dia

18/07/2019,

na

sede

desta

administração,

localizada

no

endereço

supramencionada. Outras informações serão prestadas pelo telefone (14) 3282.8282.
Aviso de Pregão
Encontra-se aberto na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, da
Prefeitura Municipal de Duartina, Estado de São Paulo, Pregão Presencial nº 25/2019,
objetivando a Locação de um veículo com capacidade mínima de 21 lugares, para
transporte de alunos matriculados nas escolas da rede publica municipal e estadual de
ensino, residentes na zona rural do Município de Duartina, referente à rota 01 – Água do
Braz. O edital completo estará disponível para retirada por qualquer interessado junto ao
Paço Municipal situado a Rua Henrique Ortelã nº 127 – centro, Cep: 17.470-000, desta
cidade de Duartina em dias de expediente desta Prefeitura, das 08:00 às 11:00 e das
13:00 às 16:00 horas, e na internet através do site www.duartina.sp.gov.br acessando o
Portal de Transparência. A abertura dos envelopes ocorrerá às 09:00 horas do dia
19/07/2019, na sede desta administração, localizada no endereço supramencionada.
Outras informações serão prestadas pelo telefone (14) 3282.8282.

