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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CÁSSIA DOS COQUEIROS 

CNPJ nº. 44.229.805/0001-87 
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº. 489 - Centro – Cássia dos Coqueiros – SP 

Telefones: (16) 3669-1123 
Site: www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br 

E-mails: licitacao@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br e prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2019 
 

OBJETO: AQUISICÃO DE VEÍCULO 0 KM. 

  

Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 17:00 

horas, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, sito Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489 – 

Centro, podendo adquiri-lo junto ao Departamento de Compras e Licitações, em CD-ROM a ser retirado no referido 

endereço, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa mediante o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais), a 

ser efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home 

page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br. Os envelopes 

contendo proposta e documentos serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cássia dos 

Coqueiros, no dia 17 de julho de 2019, até às 13:00 horas, iniciando a sua abertura às 13:30 horas. 

 

 

Cássia dos Coqueiros, 27 de junho de 2019. 

 

 

 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2019 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – ITENS DE PADARIA. 

  

Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 17:00 

horas, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, sito Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489 – 

Centro, podendo adquiri-lo junto ao Departamento de Compras e Licitações, em CD-ROM a ser retirado no referido 

endereço, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa mediante o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais), a 

ser efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home 

page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br. Os envelopes 

contendo proposta e documentos serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cássia dos 

Coqueiros, no dia 17 de julho de 2019, até às 10:00 horas, iniciando a sua abertura às 10:30 horas. 

 

 

Cássia dos Coqueiros, 27 de junho de 2019. 
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