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A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da Liberdade,
n° 250,
Centro, torna público que fará realizar Licitação Pública, na modalidade CONCORRENCIA
sob nº
006/2015, em regime de empreitada por preço global para início imediato do tipo MENOR
PREÇO
GLOBAL, visando a contratação de empresa especializada para execução das obras de
Construção da Creche do Parque Montreal, tudo com fornecimento de mão de obra,
máquinas,
equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, nos termos da Fundação de
Desenvolvimento da Educação - FDE. Os envelopes contendo a proposta e documentação,
respectivamente, serão recebidos na Diretoria de Suprimentos, até as 10h00min do dia
22/04/2015,
procedendo-se à abertura dos envelopes de documentação no mesmo dia e local às 10:15
horas.
Constitui condição para participar da presente licitação a prestação de garantia no equivalente
a
01% do valor orçado, a ser depositado no setor de Tesouraria até o dia 17/04/2015. A pasta
completa contendo o Edital e seus anexos poderá ser adquirida gratuitamente, por meio
eletrônico,
copiado em arquivo digital, devendo a empresa solicitante informar seus dados cadastrais
(NOME,
CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E CONTATO), em posse de um CD-ROM na
Diretoria de
Suprimentos. Maiores informações (11) 4800-1740.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da Liberdade,
n° 250,
Centro, torna público que fará realizar Licitação Pública, na modalidade TOMADA DE
PREÇOS sob
nº 001/2015, em regime de empreitada por preço global para início imediato do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, visando a Contratação de empresa especializada em engenharia para
execução
das obras de Reforma do telhado e Pintura da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB)
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Janette Tenório Assumpção, situado à Rua Pará, s/nº - Vila Elisa no Município de Franco da
Rocha
- SP, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos
e
materiais necessários. Os envelopes contendo a proposta e documentação, respectivamente,
serão
recebidos na Diretoria de Suprimentos, até as 10h00min do dia 07/04/2015, procedendo-se à
abertura dos envelopes de documentação no mesmo dia e local às 10:15 horas. Constitui
condição
para participar da presente licitação a prestação de garantia no equivalente a 01% do valor
orçado,
a ser depositado no setor de Tesouraria até o dia 06/04/2015. A pasta completa contendo o
Edital e
seus anexos poderá ser adquirida gratuitamente, por meio eletrônico, copiado em arquivo
digital,
devendo a empresa solicitante informar seus dados cadastrais (NOME, CNPJ, ENDEREÇO,
TELEFONE, E-MAIL E CONTATO), em posse de um CD-ROM na Diretoria de Suprimentos.
Maiores informações (11) 4800-1740.

http://www.francodarocha.sp.gov.br

Página 2

