
_____________________________________________________________________________________________________________________
PAÇO MUNICIPAL: Rua Bahia, 1264 

 
 

 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP
quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se 
TOMADA DE PREÇOS
contratação de empresa especializada para realizar diagnóstico social da criança e do 
adolescente, a fim de aproximar o poder público municipal e a sociedade da realidade 
das comunidades do município de Fernandópolis/SP e do 
ABERTU
COMPLETO
informações
Porto Alegre
17-3465-
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Certifico que a cópia deste documento
foi afixado em lugar de costume e En
caminhado para publicação na Impren
sa Oficial do município.
Data: ____/____/____
 
_____________________________.

_____________________________________________________________________________________________________________________
PAÇO MUNICIPAL: Rua Bahia, 1264 

CENTRAL DE ATENDI

TOMADA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP
quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se 
TOMADA DE PREÇOS
contratação de empresa especializada para realizar diagnóstico social da criança e do 
adolescente, a fim de aproximar o poder público municipal e a sociedade da realidade 
das comunidades do município de Fernandópolis/SP e do 
ABERTURA às 09
COMPLETO está disponível no 
informações serão fornecidos no Departamento de Compras e Licitações,sito à Rua 
Porto Alegre, n.º 350

-0150. 

  
  

Certifico que a cópia deste documento
foi afixado em lugar de costume e En
caminhado para publicação na Impren
sa Oficial do município.
Data: ____/____/____ 

_____________________________.

_____________________________________________________________________________________________________________________
PAÇO MUNICIPAL: Rua Bahia, 1264 - Centro 

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

TOMADA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP
quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se 
TOMADA DE PREÇOS 
contratação de empresa especializada para realizar diagnóstico social da criança e do 
adolescente, a fim de aproximar o poder público municipal e a sociedade da realidade 
das comunidades do município de Fernandópolis/SP e do 

09:15 horas do dia 
stá disponível no 

serão fornecidos no Departamento de Compras e Licitações,sito à Rua 
350 - Jardim Santa Rita

   
   

Certifico que a cópia deste documento
foi afixado em lugar de costume e En
caminhado para publicação na Impren
sa Oficial do município. 

 

_____________________________.

_____________________________________________________________________________________________________________________
Centro - Fernandópolis/SP 

MENTO AO CIDADÃO 

REPUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP
quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se 

 pelo critério de 
contratação de empresa especializada para realizar diagnóstico social da criança e do 
adolescente, a fim de aproximar o poder público municipal e a sociedade da realidade 
das comunidades do município de Fernandópolis/SP e do 

horas do dia 
stá disponível no 

serão fornecidos no Departamento de Compras e Licitações,sito à Rua 
Jardim Santa Rita

Fernandópolis
 
 
 

  
  

Certifico que a cópia deste documento 
foi afixado em lugar de costume e En- 
caminhado para publicação na Impren- 

_____________________________. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________
ernandópolis/SP - CEP: 15.600

MENTO AO CIDADÃO - OUVIDORIA 0800 772 4550       CNPJ 47.842.836/0001

REPUBLICAÇÃO
Nº 017/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP
quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se 

pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL
contratação de empresa especializada para realizar diagnóstico social da criança e do 
adolescente, a fim de aproximar o poder público municipal e a sociedade da realidade 
das comunidades do município de Fernandópolis/SP e do 

horas do dia 10 (dez) de 
stá disponível no site: www.fernandopolis.sp.gov.br

serão fornecidos no Departamento de Compras e Licitações,sito à Rua 
Jardim Santa Rita, em horários de expediente

Fernandópolis-SP., 

 ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO
   

_____________________________________________________________________________________________________________________
CEP: 15.600-070 - Fone (17) 3465

OUVIDORIA 0800 772 4550       CNPJ 47.842.836/0001

REPUBLICAÇÃO 
021 - EDITAL Nº 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP
quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se 

MENOR PREÇO GLOBAL
contratação de empresa especializada para realizar diagnóstico social da criança e do 
adolescente, a fim de aproximar o poder público municipal e a sociedade da realidade 
das comunidades do município de Fernandópolis/SP e do 

) de novem
www.fernandopolis.sp.gov.br

serão fornecidos no Departamento de Compras e Licitações,sito à Rua 
, em horários de expediente

SP., 20 de 

NDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO
 Prefeito Municipal

_____________________________________________________________________________________________________________________
Fone (17) 3465-0150 

OUVIDORIA 0800 772 4550       CNPJ 47.842.836/0001

EDITAL Nº 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP, FAZ SABER
quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se 

MENOR PREÇO GLOBAL
contratação de empresa especializada para realizar diagnóstico social da criança e do 
adolescente, a fim de aproximar o poder público municipal e a sociedade da realidade 
das comunidades do município de Fernandópolis/SP e do Distrito de 

novembro de 202
www.fernandopolis.sp.gov.br

serão fornecidos no Departamento de Compras e Licitações,sito à Rua 
, em horários de expediente

de outubro de 20

NDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO
Prefeito Municipal

_____________________________________________________________________________________________________________________
0150 - Fax (17) 3465

OUVIDORIA 0800 772 4550       CNPJ 47.842.836/0001-05 

023/2021 

FAZ SABER
quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se acha aberta

MENOR PREÇO GLOBAL
contratação de empresa especializada para realizar diagnóstico social da criança e do 
adolescente, a fim de aproximar o poder público municipal e a sociedade da realidade 

istrito de B
de 2021. O EDITAL 

www.fernandopolis.sp.gov.br. 
serão fornecidos no Departamento de Compras e Licitações,sito à Rua 

, em horários de expediente ou pelo telefone 

de 2021. 

NDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________________________________________________________________________
Fax (17) 3465-0161. 

 

FAZ SABER, a todos 
acha aberta a

MENOR PREÇO GLOBAL, para a
contratação de empresa especializada para realizar diagnóstico social da criança e do 
adolescente, a fim de aproximar o poder público municipal e a sociedade da realidade 

Brasitânia..
O EDITAL 

 Maiores 
serão fornecidos no Departamento de Compras e Licitações,sito à Rua 

pelo telefone 

NDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO

_____________________________________________________________________________________________________________________

, a todos 
a 

para a 
contratação de empresa especializada para realizar diagnóstico social da criança e do 
adolescente, a fim de aproximar o poder público municipal e a sociedade da realidade 

. 
O EDITAL 

aiores 
serão fornecidos no Departamento de Compras e Licitações,sito à Rua 

pelo telefone 

NDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO 


