quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022
http://www.campos.rj.gov.br/licitacoes.php

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, “in fine”, com
fulcro no art. 4º, da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e
comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 004/2022, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Contratação de empresa especializada para o serviço de nutrição e
fornecimento de alimentação escolar, visando ao preparo e distribuição de
alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, que
atendam aos padrões nutricionais e dispositivos legais vigentes aos alunos
regularmente matriculados em unidades educacionais da rede municipal de
ensino, mediante o fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais
insumos necessários, fornecimento dos serviços de logística, supervisão e
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos utilizados, fornecimento
de mão de obra treinada para a preparação dos alimentos, distribuição,
controle, limpeza e higienização de cozinha e despensas em conformidade com
as normas técnicas de órgãos sanitários, nas unidades escolares da rede
pública de ensino do Município de Campos dos Goytacazes/RJ.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 24 de
fevereiro de 2022, às 10h (dez horas).
O Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oficial da PMCG,
a saber, https://campos.rj.gov.br/licitacoes.php ou poderá ser adquirido na sede da
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel
Ponciano de Azeredo Furtado n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos
Goytacazes/RJ, telefones nº (22) 98175-2073/98175-0911, no horário das 9h às 17h, de
2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e
Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de
01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas (referência report ou similar).
Campos dos Goytacazes, 09 de fevereiro de 2022.
José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro
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