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SEÇÃO I - AVISOS DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 01/2021 – FMS
PROCESSO Nº 7931/2020

OBJETO: Eventual aquisição de gêneros alimentícios (Leite em pó e outros) para atender aos requisitos
do projeto “Alimentação, Vida e Saúde” da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.

TIPO: Menor Preço Unitário DATA: 12/03/2021 – 10:00 horas
RETIRADA DO EDITAL: Poderá ser feita na Comissão Permanente de Licitação, localizada à Praça

Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim – RJ mediante a apresentação de: contrato social (original
ou autenticado), documento de identidade de quem fará a retirada (original), carimbo do CNPJ, e em
caso de preposto, documento que confira poderes para retirada; pelo e-mail pmsj.licitacao@gmail.

com, mediante o envio dos documentos acima mencionados ou pelo sítio eletrônico https://www.silvajardim.
rj.gov.br/licitacao/

CUSTO DO EDITAL: 1 resma de A4.
INFORMAÇÕES: Endereço acima ou através do e-mail: pmsj.licitacao@gmail.com

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 09:30 às 16:30 horas

Vinícius Valviesse de Moura Souza
PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 02/2021 – FMAS

PROCESSO Nº 7326/2020

OBJETO: Eventual aquisição de gêneros alimentícios (Carne seca e outros) para atender as necessidades
dos Abrigos, Casa de Passagem e Casa do Adolescente deste Município.

TIPO: Menor Preço Unitário DATA: 15/03/2021 – 10:00 horas
RETIRADA DO EDITAL: Poderá ser feita na Comissão Permanente de Licitação, localizada à Praça

Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim – RJ mediante a apresentação de: contrato social (original
ou autenticado), documento de identidade de quem fará a retirada (original), carimbo do CNPJ, e em
caso de preposto, documento que confira poderes para retirada; pelo e-mail pmsj.licitacao@gmail.

com, mediante o envio dos documentos acima mencionados ou pelo sítio eletrônico https://www.silvajardim.
rj.gov.br/licitacao/

CUSTO DO EDITAL: 1 resma de A4.
INFORMAÇÕES: Endereço acima ou através do e-mail: pmsj.licitacao@gmail.com

Horário de atendimento: 09:30 às 16:30 horas

Vinícius Valviesse de Moura Souza
PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 08/2020 – SEMSMA

Processo nº 9596/2019
Objeto: Eventual aquisição de quentinhas e bebida a base de guaraná para consumo de funcionários

da SEMSMA.
Tipo: Menor Preço Unitário Data: 11/03/2021 – 14:00 horas

Retirada do Edital: Poderá ser feita na Comissão Permanente de Licitação, localizada à Praça Amaral
Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim – RJ mediante a apresentação de: contrato social (original ou autenticado),

documento de identidade de quem fará a retirada (original), carimbo do CNPJ, e em caso
de preposto, documento que confira poderes para retirada; pelo e-mail pmsj.licitacao@gmail.com,

mediante o envio dos documentos acima mencionados ou pelo sítio eletrônico https://www.silvajardim.
rj.gov.br/licitacao/

Custo do edital: 1 resma de A4.
Informações: Endereço acima ou através do e-mail: pmsj.licitacao@gmail.com

Horário de atendimento: 09:30 às 16:30 horas

Vinícius Valviesse de Moura Souza
PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 57/2020 – FMS

PROCESSO Nº 3735/2020

OBJETO: Eventual aquisição de tiras de glicemia e lancetas para obtenção de sangue para atender
as necessidades do FMS.

TIPO: Menor Preço Unitário Data: 11/03/2021 – 10:00 horas
Retirada do Edital: Poderá ser feita na Comissão Permanente de Licitação, localizada à Praça Amaral

Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim – RJ mediante a apresentação de: contrato social (original ou autenticado),
documento de identidade de quem fará a retirada (original), carimbo do CNPJ, e em caso

de preposto, documento que confira poderes para retirada; pelo e-mail pmsj.licitacao@gmail.com,
mediante o envio dos documentos acima mencionados ou pelo sítio eletrônico https://www.silvajardim.

rj.gov.br/licitacao/
Custo do edital: 1 resma de A4.

Informações: Endereço acima ou através do e-mail: pmsj.licitacao@gmail.com
Horário de atendimento: 09:30 às 16:30 horas

Vinícius Valviesse de Moura
PREGOEIRO


