ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SUD MENNUCCI
Rua Salvador Meira Aguiar cruzamento com a Avenida Pioneiros – Nº409-CEP: 15.360-000
Fone: (18) 3786-1179
Whatsapp: (18) 99753-2734 E-mail: aprmsm@hotmail.com
CNPJ: 02.997.741/0001-14

Publicação do Comunicado de Licitação
Divulgação para Aquisição de Bens - COLETIVO
COMUNICADO
A Associação dos Produtores Rurais do município de Sud Mennucci, inscrita no CNPJ: 02.997.741/0001-14,
localizada à Rua Salvador Meira Aguiar cruzamento com à Avenida Pioneiros, Nº 409, no município de Sud
Mennucci – SP, apoiada com incentivos previstos do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável –
Microbacias II – Acesso ao Mercado, através da Proposta de Iniciativa de Negócio nº 15-576-01-2012,
COMUNICA que efetuará a compra 01 câmara fria para resfriamento montada, instalada e funcionando
com serviços de alvenaria e rede elétrica inclusos; 01 serviço para construir base externa para suporte
da câmara fria de resfriamento; 01 ar condicionado 18.000 BTUS; 01 ar condicionado 30.000 BTUS;
01 ar condicionado 48.000 BTUS; 01 contratação de serviços para instalações de ar condicionados e;
01 cortadora automática de folhas a fim de atender a Iniciativa de Negócio, com o apoio do Projeto de
Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado, com o objetivo de apoiar
organizações de produtores rurais familiares no acesso ao mercado.


O período para envio de orçamento é de 08/09/2018 a 14/09/2018.



As propostas deverão ser entregues em envelopes lacrados no endereço: Rua Salvador Meira Aguiar
cruzamento com Avenida Pioneiros, n° 409, Jardim Alvorada, Sud Mennucci–SP - CEP: 15.360-000.



As informações e orientações necessárias poderão ser obtidas na íntegra junto a Associação dos
Produtores Rurais do Município de Sud Mennucci, nos endereços acima citados e também pelos
telefones: (18) 3786-1179, (18) 99753-2734 ou (18)99119-8528.



O detalhamento da especificação do item contido nesta publicação encontra-se nos sites da Prefeitura
Municipal

de

Sud

Mennucci

www.sudmennucci.sp.gov.br

e

da

CATI

http://www.cati.sp.gov.br/microbacias2 e com o Membro da Equipe de Compras da Associação dos
Produtores Rurais no fone acima mencionado.


A abertura das propostas ocorrerá no dia 14/09/2018 pontualmente às 10:00 horas, não havendo
necessidade da presença das empresas participantes no local.

