
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 012/2018
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da Liberdade, Nº 250,
Centro, faz saber a todos os interessados, que divulga o chamamento público Nº 012/2018 para CRE-
DENCIAMENTO DE ARTE-EDUCADORES PARA OFICINAS CULTURAIS 2019. Os envelopes contendo
a documentação, serão recebidos até as 16h00min do dia 10/01/2019, na sede da Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer na Avenida Sete de Setembro, s/nº, Centro, Franco da Rocha, no prédio do Centro Cultu-
ral Newton Gomes de Sá, de segunda a sexta-feira, a pasta completa contendo o edital e seus anexos
poderá  ser  adquirida  gratuitamente  através  de  download  no  site  desta  prefeitura:
www.francodarocha.sp.gov.br – acesso a informação – contratos atas e licitações – editais de abertura de
licitação ou na Diretoria de Gestão de Suprimentos desta Prefeitura, devendo a solicitante, em posse de
um CD-ROM para ser copiado em arquivo digital, informar seus dados cadastrais (NOME, CNPJ, ENDE-
REÇO,  TELEFONE,  E-MAIL  e  CONTATO)  na  Avenida  Liberdade,  Nº  250,  Centro,  Informações:
Fone:4800-1740
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013/2018
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da Liberdade, Nº 250,
Centro, faz saber a todos os interessados, que divulga o chamamento público Nº 013/2018 para CRE-
DENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL
2019. Os envelopes contendo a documentação, serão recebidos até as 16h00min do dia 01/02/2019, na
sede da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer na Avenida Sete de Setembro, s/nº, Centro, Franco da Ro-
cha, no prédio do Centro Cultural Newton Gomes de Sá, de segunda a sexta-feira, a pasta completa con-
tendo o edital e seus anexos poderá ser adquirida gratuitamente através de download no site desta prefei-
tura: www.francodarocha.sp.gov.br – acesso a informação – contratos atas e licitações – editais de abertu-
ra de licitação ou na Diretoria de Gestão de Suprimentos desta Prefeitura, devendo a solicitante, em pos-
se de um CD-ROM para ser copiado em arquivo digital, informar seus dados cadastrais (NOME, CNPJ,
ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL e CONTATO) na Avenida Liberdade, Nº 250, Centro, Informações:
Fone:4800-1740.


