PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DO PLANTÃO
SOCIAL.

1ª ALTERAÇÃO DE EDITAL

Pela presente, considerando a necessidade de alteração nas quantidades e no descritivo do
memorial descritivo, ficam alterados os ANEXOS 01, 07 e 09 do edital do Pregão Eletrônico 009/2021
conforme segue:

ANEXO 01
KIT DE CESTA BÁSICA acondicionados em plástico transparente (reforçado) ou caixa de papelão, contendo:
ITEM

Qtd. dos
itens

01

02 pct

02

02 pct

03

01 pct

04

02 frasco

05

01 pct

06

01 sachê
Ou
caixa

Descrição
De 05 kg de Arroz: Grãos de Arroz “in natura”, beneficiados, polidos,
agulhinha, Tipo I, de procedência nacional; minimo para cada 50g de arroz cru,
valor energético 172 kcal; carboidratos 39g, proteinas 3,5g: Gorduras totais
0g. Gorduras saturadas 0g, Gordura Trans 0g. Fibra Alimentar 1,2g, Sódio 0mg
Composição Técnica: Aspecto: grãs; Cor: Característica; Odor e Sabor:
característico. Pacote sem bigato.
De 01 kg de Feijão: feijão de cores carioquinha, Tipo I, “in natura”, é o grão
comestível, constituído de no mínimo 90% dos grãos, na cor característica a
variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e
secos. Devendo conter no minimo para cada porção de 60g valor energético
107 kcal; carboidratos 15g, proteinas 11g: Gorduras totais 0g. Gorduras
saturadas 0g, Gordura Trans 0g. Fibra Alimentar 24g, Sódio 23mg , contendo a
validade e data da embalagem do produto. Validade 150 dias a partir da data
so empacotamento. Embalagem plástica de 1kg
Composição Técnica: Aspecto: grãos/ Cor: Característica da espécie/ Odor e
Sabor: característico. Pacote sem caruncho.
De 02 kg de Açúcar CRISTAL: cor branca, qualidade A e B, proveniente da
cana-de-açúcar, podendo conter outras substâncias permitidas. O açúcar
deverá ser fabricado do caldo extraído na moenda, chamado de caldo misto, é
um caldo impuro, sendo necessário passar por um processo de classificação
para retirada em suspensão.Composição Técnica: Aspecto e cor: próprio para
o tipo de açúcar/ Odor: próprio/ Sabor: doce (pacote).
De 900ml de Óleo de Soja: óleo de soja com antioxidantes. Refinado, limpo,
isento de ranço e outras características indesejáveis . Embalagem: frasco tipo
pet com 900ml. Validade minima de fabricação de 12 meses
De 500gr de Macarrão: produto não fermentado, obtido pelo amassamento de
farinha de trigo especial ou de sêmola de trigo com água, adicionada de ovos,
podendo conter outras substâncias permitidas.Devendo conter no minimo para
cada porção de 80g valor energético 259 kcal; carboidratos 54g, proteinas
6,6g: Gorduras totais 1,1g. Gorduras saturadas 0,2g, Gordura Trans 0g. Fibra
Alimentar 1,6g, Sódio 0mg , contendo o prazo de validade produto. Validade
150 dias a partir da data so empacotamento. Embalagem de 500g. O
macarrão deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas.
Isentas de matérias terrosas e de parasitos. Será permitido o enriquecimento
do produto com vitaminas e minerais. O produto deverá ser classificado como
massa seca com ovos, de formato curto, tipo parafuso ou espaguete para
preparo de macarronada. Composição Técnica: Aspecto: característico/ Cor e
Odor: Característica da espécie/ Sabor: Característico. Pacote sem caruncho.
De 340gr de Molho de Tomate: INGREDIENTES: Tomate, açucar, amido
modificado, cebola, sal, salsa, extrato de levedura, conservador sorbato de
potássio, realçador de sabor glutamato monossódico e aromatizantes. Valores

Valor unitário
dos itens

Valor total dos itens

R$ 22,99

R$ 45,98

R$ 7,85

R$ 15,70

R$ 5,79

R$ 5,79

R$ 6,99

R$ 13,98

R$ 2,49

R$ 2,49

R$ 1,29

R$ 1,29
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07

02 pct

08

01 pct

09

01 pct

nutricionais por 60g VCT 21kcal, carboidratos 4,9g, proteinas 0,6g: Gorduras
totais 0g. fibra Alimentar 0,6g, Sódio max 316mg , Composição Técnica:
Aspecto: massa mole/ Cor: vermelha/ Odor e Sabor: Característico/
De 500gr de Farinha de Mandioca: Deverá se obtido a partir de materias
primas sãs, limpas e isentas de materiais terrroso e parasitas. Não poderá
estar úmido, fermentado ou rançoso. Acondicionado em embalagem primária
de plastico atóxico.
De 1 kg de Sal: iodado refinado, de cloreto de sódio cristalizado extraído de
fontes naturais, apresentar no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio,
composição técnica: Aspecto: Odor e Sabor: característico/ Cor: característico
da espécie.
De 200gr de Biscoito Maizena: os biscoitos ou bolachas deverão ser
fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa
e parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. São rejeitados
os biscoitos ou bolachas mal cozidos, queimados de caracteres organoléticos
anormais. O rotulo deve constar a denominação “biscoito” ou “bolacha”
seguindo sua classificação ou simplesmente a denominação consagrada.
Aspecto: massa torrada/ Cor, Cheiro e Sabor: próprio. Com data de validade
superior a 10 meses.

R$ 3,30

R$ 6,60

R$ 1,99

R$ 1,99

R$ 2,47

R$ 2,47

VALOR GLOBAL

R$ 96,29

Ficam alteradas as quantidades, estimativa de custo e o cronograma de entrega conforme segue:

LOTE
01
02

DESCRITIVO
CESTA BÁSICA - conforme memorial descritivo
CESTA BÁSICA - conforme memorial descritivo

UNID

QTDE

CESTA
CESTA

12.000
1500

VALOR
UNITÁRIO
R$ 96,29
R$ 96,29

VALOR GLOBAL
R$ 1.155.480,00
R$ 144.435,00

ESTIMATIVA DE CUSTOS: O valor TOTAL estimado para o objeto do presente Termo de Referência é de
R$ 1.299.915,00 (Um milhão, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e quinze reais)
CRONOGRAMA DE ENTREGA: Semanalmente, toda Segunda-Feira, aproximadamente 281 unidades de
cestas básicas (podendo haver aumento ou diminuição, previamente informado a contratada).
Ficam acrescentadas as seguintes exigências para entrega das amostras:

DAS AMOSTRAS:
Os licitantes declarados vencedores, deverão apresentar, juntamente com os documentos de
habilitação e proposta no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após o término da sessão uma amostra da
cesta básica já embalada acompanhada de:
1) Relação de entrega de amostra em papel timbrado da empresa:
 As amostras deverão estar em embalagem original do produto (embalagem primária) e
estes também deverão estar dispostos em caixa de papelão ou saco transparente
reforçado (embalagem secundária), da forma como será distribuído
 Ficará reprovado o produto com as embalagens primárias e secundárias em desacordo
com a especificação. Mesmo que enviada somente para efeito de amostra.
AMOSTRAS
deverão estar devidamente identificadas, contendo nome do licitante,

numero do processo licitatório e número do item a que se refere à amostra.
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2) Ficha técnica emitida pela empresa fabricante devidamente assinada pelo responsável técnico
contendo no mínimo as seguintes informações: composição do produto, valores nutricionais, prazo de
validade, dados do responsável técnico completo com nº de registro no orgão competente e cargo.
3) Alvará de Licença atualizado, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da
licitante, de acordo com o Código Sanitário e legislação complementar;
4) Certificado de vistoria de veículos para transporte de alimentos expedida pela Vigilância Sanitária
Estadual ou Municipal da sede da licitante, de acordo com o Código Sanitário e legislação
complementar; (no caso de terceirização é obrigatória a apresentação da mesma documentação)
5) PARA OS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS: laudo bromotologico expedido menos de 12 meses. Os
laudos só serão aceitos quando vindos de Laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde/
Ministério da Agricultura (Rede Brasileira de laboratórios Analiticos em Saúde REBLAS), Laboratórios
autorizados / credenciados pelo Ministério da Saúde/ Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para
análises de alimentos para fins de Registros ou controle ou Laboratórios pertecentes às Universidades
Federais ou Estaduais ou pelo INMETRO.
O Laudo deverá conter no mínimo as seguintes análises:
 Fisio- Quimicas: valor calórico, carboidratos, proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas,
Gorduras Trans, Fibra Alimentar, sódio e quando couber: vitaminas, Minerais BRIX e Umidade.
 Microbiológicas: Coliformes Fecais a 45º, Salmonellasp, Staphylococcus aureus.
 Microscópica / macroscópica: matérias estranhas indicativas de falhas de boa práticas
(Matérias estranhas microscópicas, matérias estranhas macroscópicas, fragmentos de insetos, insetos
inteiros mortos, bárbulas, ácaros mortos, outras materías estranhas microscópicas;
 Outras matérias estranhas indicativas de risco à saude: (matérias estranhas macroscópica,
fragmentos de vidros, objetos rígidos com diâmetros iguais ou maiores que 2mm, objetos rígidos,
pontiagudos e/ ou cortantes, iguais ou maiores que 7mm, outras matérias estranhas macroscópicas,
análises sensoriais / organolépticas.

ANEXO 07

A Prefeitura de Leme/SP
Prezados Senhores,
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 - C.I. Nº 1009 - Proposta de Fornecimento.

LOTE
01
02

DESCRITIVO

UNID

CESTA BÁSICA - conforme memorial descritivo
CESTA BÁSICA - conforme memorial descritivo

CESTA
CESTA

QTDE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR GLOBAL

12.000
1500
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KIT DE CESTA BÁSICA acondicionados em plástico transparente (reforçado) ou caixa de papelão, contendo:
ITEM

Qtd. dos
itens

01

02 pct

02

02 pct

03

01 pct

04

05

06

02 frasco

01 pct

01 sachê
Ou
caixa

07

02 pct

08

01 pct

09

01 pct

Descrição

MARCA

Valor unitário
dos itens

Valor total dos
itens

De 05 kg de Arroz: Grãos de Arroz “in natura”, beneficiados, polidos,
agulhinha, Tipo I, de procedência nacional; minimo para cada 50g de
arroz cru, valor energético 172 kcal; carboidratos 39g, proteinas 3,5g:
Gorduras totais 0g. Gorduras saturadas 0g, Gordura Trans 0g. Fibra
Alimentar 1,2g, Sódio 0mg Composição Técnica: Aspecto: grãs; Cor:
Característica; Odor e Sabor: característico. Pacote sem bigato.
De 01 kg de Feijão: feijão de cores carioquinha, Tipo I, “in natura”, é
o grão comestível, constituído de no mínimo 90% dos grãos, na cor
característica a variedade correspondente, de tamanho e formato
naturais, maduros, limpos e secos. Devendo conter no minimo para
cada porção de 60g valor energético 107 kcal; carboidratos 15g,
proteinas 11g: Gorduras totais 0g. Gorduras saturadas 0g, Gordura
Trans 0g. Fibra Alimentar 24g, Sódio 23mg , contendo a validade e
data da embalagem do produto. Validade 150 dias a partir da data so
empacotamento. Embalagem plástica de 1kg
Composição Técnica: Aspecto: grãos/ Cor: Característica da espécie/
Odor e Sabor: característico. Pacote sem caruncho.
De 02 kg de Açúcar CRISTAL: cor branca, qualidade A e B,
proveniente da cana-de-açúcar, podendo conter outras substâncias
permitidas. O açúcar deverá ser fabricado do caldo extraído na
moenda, chamado de caldo misto, é um caldo impuro, sendo
necessário passar por um processo de classificação para retirada em
suspensão.Composição Técnica: Aspecto e cor: próprio para o tipo de
açúcar/ Odor: próprio/ Sabor: doce (pacote).
De 900ml de Óleo de Soja: óleo de soja com antioxidantes. Refinado,
limpo, isento de ranço e outras características indesejáveis .
Embalagem: frasco tipo pet com 900ml. Validade minima de
fabricação de 12 meses
De 500gr de Macarrão: produto não fermentado, obtido pelo
amassamento de farinha de trigo especial ou de sêmola de trigo com
água, adicionada de ovos, podendo conter outras substâncias
permitidas.Devendo conter no minimo para cada porção de 80g valor
energético 259 kcal; carboidratos 54g, proteinas 6,6g: Gorduras totais
1,1g. Gorduras saturadas 0,2g, Gordura Trans 0g. Fibra Alimentar
1,6g, Sódio 0mg , contendo o prazo de validade produto. Validade
150 dias a partir da data so empacotamento. Embalagem de 500g. O
macarrão deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e
limpas. Isentas de matérias terrosas e de parasitos. Será permitido o
enriquecimento do produto com vitaminas e minerais. O produto
deverá ser classificado como massa seca com ovos, de formato
curto, tipo parafuso ou espaguete para preparo de macarronada.
Composição Técnica: Aspecto: característico/ Cor e Odor:
Característica da espécie/ Sabor: Característico. Pacote sem
caruncho.
De 340gr de Molho de Tomate: INGREDIENTES: Tomate, açucar,
amido modificado, cebola, sal, salsa, extrato de levedura, conservador
sorbato de potássio, realçador de sabor glutamato monossódico e
aromatizantes. Valores nutricionais por 60g VCT 21kcal, carboidratos
4,9g, proteinas 0,6g: Gorduras totais 0g. fibra Alimentar 0,6g, Sódio
max 316mg , Composição Técnica: Aspecto: massa mole/ Cor:
vermelha/ Odor e Sabor: Característico/
De 500gr de Farinha de Mandioca: Deverá se obtido a partir de
materias primas sãs, limpas e isentas de materiais terrroso e
parasitas. Não poderá estar úmido, fermentado ou rançoso.
Acondicionado em embalagem primária de plastico atóxico.
De 1 kg de Sal: iodado refinado, de cloreto de sódio cristalizado
extraído de fontes naturais, apresentar no mínimo de 98,5% de
cloreto de sódio, composição técnica: Aspecto: Odor e Sabor:
característico/ Cor: característico da espécie.
De 200gr de Biscoito Maizena: os biscoitos ou bolachas deverão ser
fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de
matéria terrosa e parasitos, devendo estar em perfeito estado de
conservação. São rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidos,
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queimados de caracteres organoléticos anormais. O rotulo deve
constar a denominação “biscoito” ou “bolacha” seguindo sua
classificação ou simplesmente a denominação consagrada. Aspecto:
massa torrada/ Cor, Cheiro e Sabor: próprio. Com data de validade
superior a 10 meses.
VALOR GLOBAL

ANEXO 09
FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO
(a ser enviada por meio eletrônico)

Número do edital:
Órgão comprador:
LOTE
01
02

DESCRITIVO

UNID

CESTA BÁSICA - conforme memorial descritivo
CESTA BÁSICA - conforme memorial descritivo

CESTA
CESTA

QTDE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR GLOBAL

12.000
1500

KIT DE CESTA BÁSICA acondicionados em plástico transparente (reforçado) ou caixa de papelão, contendo:
ITEM

01

Qtd. dos
itens

02 pct

02 pct

02

03

04

05

01 pct

02 frasco

01 pct

Descrição

MARCA

Valor unitário
dos itens

Valor total dos
itens

De 05 kg de Arroz: Grãos de Arroz “in natura”, beneficiados, polidos,
agulhinha, Tipo I, de procedência nacional; minimo para cada 50g de
arroz cru, valor energético 172 kcal; carboidratos 39g, proteinas 3,5g:
Gorduras totais 0g. Gorduras saturadas 0g, Gordura Trans 0g. Fibra
Alimentar 1,2g, Sódio 0mg Composição Técnica: Aspecto: grãs; Cor:
Característica; Odor e Sabor: característico. Pacote sem bigato.
De 01 kg de Feijão: feijão de cores carioquinha, Tipo I, “in natura”, é
o grão comestível, constituído de no mínimo 90% dos grãos, na cor
característica a variedade correspondente, de tamanho e formato
naturais, maduros, limpos e secos. Devendo conter no minimo para
cada porção de 60g valor energético 107 kcal; carboidratos 15g,
proteinas 11g: Gorduras totais 0g. Gorduras saturadas 0g, Gordura
Trans 0g. Fibra Alimentar 24g, Sódio 23mg , contendo a validade e
data da embalagem do produto. Validade 150 dias a partir da data so
empacotamento. Embalagem plástica de 1kg
Composição Técnica: Aspecto: grãos/ Cor: Característica da espécie/
Odor e Sabor: característico. Pacote sem caruncho.
De 02 kg de Açúcar CRISTAL: cor branca, qualidade A e B,
proveniente da cana-de-açúcar, podendo conter outras substâncias
permitidas. O açúcar deverá ser fabricado do caldo extraído na
moenda, chamado de caldo misto, é um caldo impuro, sendo
necessário passar por um processo de classificação para retirada em
suspensão.Composição Técnica: Aspecto e cor: próprio para o tipo de
açúcar/ Odor: próprio/ Sabor: doce (pacote).
De 900ml de Óleo de Soja: óleo de soja com antioxidantes. Refinado,
limpo, isento de ranço e outras características indesejáveis .
Embalagem: frasco tipo pet com 900ml. Validade minima de
fabricação de 12 meses
De 500gr de Macarrão: produto não fermentado, obtido pelo
amassamento de farinha de trigo especial ou de sêmola de trigo com
água, adicionada de ovos, podendo conter outras substâncias
permitidas.Devendo conter no minimo para cada porção de 80g valor
energético 259 kcal; carboidratos 54g, proteinas 6,6g: Gorduras totais
1,1g. Gorduras saturadas 0,2g, Gordura Trans 0g. Fibra Alimentar
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01 sachê
Ou
caixa
06

07

02 pct

08

01 pct

09

01 pct

1,6g, Sódio 0mg , contendo o prazo de validade produto. Validade
150 dias a partir da data so empacotamento. Embalagem de 500g. O
macarrão deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e
limpas. Isentas de matérias terrosas e de parasitos. Será permitido o
enriquecimento do produto com vitaminas e minerais. O produto
deverá ser classificado como massa seca com ovos, de formato
curto, tipo parafuso ou espaguete para preparo de macarronada.
Composição Técnica: Aspecto: característico/ Cor e Odor:
Característica da espécie/ Sabor: Característico. Pacote sem
caruncho.
De 340gr de Molho de Tomate: INGREDIENTES: Tomate, açucar,
amido modificado, cebola, sal, salsa, extrato de levedura, conservador
sorbato de potássio, realçador de sabor glutamato monossódico e
aromatizantes. Valores nutricionais por 60g VCT 21kcal, carboidratos
4,9g, proteinas 0,6g: Gorduras totais 0g. fibra Alimentar 0,6g, Sódio
max 316mg , Composição Técnica: Aspecto: massa mole/ Cor:
vermelha/ Odor e Sabor: Característico/
De 500gr de Farinha de Mandioca: Deverá se obtido a partir de
materias primas sãs, limpas e isentas de materiais terrroso e
parasitas. Não poderá estar úmido, fermentado ou rançoso.
Acondicionado em embalagem primária de plastico atóxico.
De 1 kg de Sal: iodado refinado, de cloreto de sódio cristalizado
extraído de fontes naturais, apresentar no mínimo de 98,5% de
cloreto de sódio, composição técnica: Aspecto: Odor e Sabor:
característico/ Cor: característico da espécie.
De 200gr de Biscoito Maizena: os biscoitos ou bolachas deverão ser
fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de
matéria terrosa e parasitos, devendo estar em perfeito estado de
conservação. São rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidos,
queimados de caracteres organoléticos anormais. O rotulo deve
constar a denominação “biscoito” ou “bolacha” seguindo sua
classificação ou simplesmente a denominação consagrada. Aspecto:
massa torrada/ Cor, Cheiro e Sabor: próprio. Com data de validade
superior a 10 meses.
VALOR GLOBAL

Em decorrência da alteração supra, ficam alteradas as datas do certame, conforme segue:
Pregão Eletrônico: Nº 009/2021; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
PARA FAMÍLIAS DO PLANTÃO SOCIAL. Edital Na Íntegra: (www.leme.sp.gov.br Entrar No Link: Licitações Pregões Eletrônicos 2021); www.bbmnetlicitacoes.com.br; na Rua. Joaquim Mourão, 289, Centro – Leme,
Das 08 Às 16 Horas, Departamento de Licitações e Compras: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR
DAS 08:00HORAS DO DIA 01 DE ABRIL DE 2021 ATÉ AS 08:00 DO DIA 05 DE ABRIL DE 2021;ABERTURA
DAS PROPOSTAS: AS 08:01 DO DIA 05 DE ABRIL DE 2021; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:
AS 09:30 HORAS DO DIA 05 DE ABRIL DE 2021; ; REFERÊNCIA DE TEMPO: PARA TODAS AS
REFERÊNCIAS
DE
TEMPO
SERÁ
OBSERVADO
O
HORÁRIO
DE
BRASÍLIA-DF.LOCAL:
www.bbmnetlicitacoes.com.br “ACESSO IDENTIFICADO”.

Permanecem válidas ainda todas as demais cláusulas e condições do edital

Leme, 15 de março de 2.021

CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DO PLANTÃO
SOCIAL.
1ª ALTERAÇÃO DE EDITAL

Pela presente, ficam os interessados devidamente intimados de que deverão acessar os
sites: www.leme.sp.gov.br (link: licitações - PREGÃO ELETRÔNICO /2021) e
www.bbmnetlicitacoes.com.br (licitações públicas), para tomarem ciência das alterações do edital e
anexos, etc

Pregão Eletrônico: Nº 009/2021; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
PARA FAMÍLIAS DO PLANTÃO SOCIAL. Edital Na Íntegra: (www.leme.sp.gov.br Entrar No Link: Licitações Pregões Eletrônicos 2021); www.bbmnetlicitacoes.com.br; na Rua. Joaquim Mourão, 289, Centro – Leme,
Das 08 Às 16 Horas, Departamento de Licitações e Compras: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR
DAS 08:00HORAS DO DIA 01 DE ABRIL DE 2021 ATÉ AS 08:00 DO DIA 05 DE ABRIL DE 2021;ABERTURA
DAS PROPOSTAS: AS 08:01 DO DIA 05 DE ABRIL DE 2021; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:
AS 09:30 HORAS DO DIA 05 DE ABRIL DE 2021; ; REFERÊNCIA DE TEMPO: PARA TODAS AS
REFERÊNCIAS
DE
TEMPO
SERÁ
OBSERVADO
O
HORÁRIO
DE
BRASÍLIA-DF.LOCAL:
www.bbmnetlicitacoes.com.br “ACESSO IDENTIFICADO”.

Leme, 15 de março de 2.021

CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Joaquim Mourão ,289 • Centro • CEP 13610-070 • Leme • SP • CNPJ: 46.362.661/0001-68
(19) 3572.1881

•

licitacao@leme.sp.gov.br

•

www.leme.sp.gov.br
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