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Licitações e Contratos
Aviso de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Encontra-se aberto no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Mococa o edital de Pregão Presencial nº
029/19 Processo nº 175/19, referente a aquisição de
hortifrutigranjeiro para o Setor de Merenda Escolar. O
envelope de nº 01 onde contem as a propostas comerciais
e o envelope de nº 02 onde contem as documentações
de habilitação deverão ser entregues e protocolados até
às 14h00min do dia 05 de setembro de 2019, no Setor de
Licitações desta Prefeitura Municipal de Mococa. O edital
em seu inteiro teor estará a disposição dos interessados
de 2ª a 6ª feiras das 12h00min às 17h00min horas, na Rua
XV de Novembro – 360, Centro, Mococa – SP, ou pelo site:
www.mococa.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas no
endereço acima ou pelo fone (19) 3656-9801.
Mococa, 20 de agosto de 2019
Leandro Jose da R Pichotano
Pregoeiro Municipal
Encontra-se aberto no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Mococa o edital de Pregão Presencial nº
030/19 Processo nº 176/19, referente a aquisição de pães
para o Setor de Merenda Escolar. O envelope de nº 01 onde
contem as a propostas comerciais e o envelope de nº 02
onde contem as documentações de habilitação deverão
ser entregues e protocolados até às 14h00min do dia 06 de
setembro de 2019, no Setor de Licitações desta Prefeitura
Municipal de Mococa. O edital em seu inteiro teor estará a
disposição dos interessados de 2ª a 6ª feiras das 12h00min
às 17h00min horas, na Rua XV de Novembro – 360,
Centro, Mococa – SP, ou pelo site: www.mococa.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo
fone (19) 3656-9801.
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