
Prefeitura do Município de Américo Brasiliense

Avenida Eugenio Voltarel, 25 Américo Brasiliense 

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

 

OBJETO: O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para 

escolas e centros de educação e recreação de responsabilidade do município, com fornecimento de todos os gêneros e demais 

insumos, incluindo a manutenção, adaptação e adequação, que se fizerem necessárias, nas dependê

Contratante, os serviços de supervisão, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, limpeza e

conservação das áreas abrangidas

administrativo, em número suficiente para desenvolver todas as atividades previstas, observadas as normas vigentes de 

Vigilância Sanitária e de acordo com as especificações e condições constantes no Edital e seus anexos, parte integrante deste

 
  Comunicamos alteraç
se atualizado e à disposição 
data de realização da sessão 
Brasiliense, em 16 de novembro
  

 
 
 
 
 

Prefeitura do Município de Américo Brasiliense
 

Avenida Eugenio Voltarel, 25 Américo Brasiliense - SP - Fone 0xx (16) 3393

CONCORRÊNCIA N.º 0003/2017 
PROCESSO Nº 0102/2017 

 
COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E REABERTURA DE PRAZO

O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para preparação de alimentação escolar para 

escolas e centros de educação e recreação de responsabilidade do município, com fornecimento de todos os gêneros e demais 

insumos, incluindo a manutenção, adaptação e adequação, que se fizerem necessárias, nas dependê

Contratante, os serviços de supervisão, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, limpeza e

conservação das áreas abrangidas, disponibilização de mão de obra especializada, pessoal técnico, operacion

administrativo, em número suficiente para desenvolver todas as atividades previstas, observadas as normas vigentes de 

acordo com as especificações e condições constantes no Edital e seus anexos, parte integrante deste

alteração no “Anexo IV” do edital supracitado.
à disposição dos interessados no site www.americobrasiliense.sp.gov.br

data de realização da sessão será no dia 21/12/2017 às 09h30 no Paço Municipal
novembro de 2017.  

DIRCEU BRÁS PANO 
PREFEITO MUNICIPAL  

 
 
 

Prefeitura do Município de Américo Brasiliense 

Fone 0xx (16) 3393-9600 

E REABERTURA DE PRAZO 

preparação de alimentação escolar para 

escolas e centros de educação e recreação de responsabilidade do município, com fornecimento de todos os gêneros e demais 

insumos, incluindo a manutenção, adaptação e adequação, que se fizerem necessárias, nas dependências e instalações da 

Contratante, os serviços de supervisão, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, limpeza e 

disponibilização de mão de obra especializada, pessoal técnico, operacional e 

administrativo, em número suficiente para desenvolver todas as atividades previstas, observadas as normas vigentes de 

acordo com as especificações e condições constantes no Edital e seus anexos, parte integrante deste. 

supracitado. O novo anexo encontra-
www.americobrasiliense.sp.gov.br. A 

no Paço Municipal. Américo 


