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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL  
 

 

Declaro para os devidos fins que retirei integralmente junto ao endereço eletrônico www.tuiuti.sp.gov.br 

o EDITAL de Licitação referente ao Pregão Presencial Registro de Preços Nº 011/2021. Objeto: 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis de forma parcelada 

(gasolina e óleo diesel B S10 comum), em posto de abastecimento próprio, com vistas ao 

atendimento das necessidades de abastecimentos dos veículos e equipamentos oficiais pertencentes a 

Prefeitura Municipal de Tuiuti. 

 
 

Nome da Empresa: ___________________________________________________ 

CNPJ Nº ___________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________ 

Bairro: _________________________ Cidade: _____________________________ 

Telefone ( ) ______________________ FAX: ( ) ____________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________ 

Contato:____________________________________________________________ 

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO (DATILOGRAFADO OU 

DIGITADO) E ENVIADO PARA O E-MAIL: licitacao@tuiuti.sp.gov.br AOS CUIDADOS DO SETOR 

DE LICITAÇÕES.  

A Prefeitura de Tuiuti não se responsabilizará pelo não envio de informações, tais como: esclarecimentos, 

alterações do edital de data de abertura, de suspensão, de julgamento/homologação, referentes ao Edital, 

caso a empresa não preencha e transmita as informações acima descritas. 

 

PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis de forma parcelada 

(gasolina e óleo diesel B S10 comum), em posto de abastecimento próprio, com vistas ao 

atendimento das necessidades de abastecimentos dos veículos e equipamentos oficiais pertencentes a 

Prefeitura Municipal de Tuiuti. 

 
O recebimento dos envelopes dar-se-á no dia 12/05/2021 às 14:00 horas. LOCAL: Divisão de Licitação 

da Prefeitura – Rua Zeferino de Lima, nº 117 - Centro, Tuiuti - SP. 

 

O Edital em inteiro teor será fornecido gratuitamente, e as informações estarão à disposição dos 

interessados de 2ª a 6ª feira, das 12:30 às 16:30 horas, na Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP, Divisão de 

Licitação, na Rua Zeferino de Lima, nº. 117, Centro – Tuiuti -SP – CEP: 12.930-000, telefone (11) 4015-

6212/4015-6214. 

 

Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP, 27 de abril de 2021. 

 

  

RAFAELA CRISTINA STORANI 

PREGOEIRA 
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