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Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá 
CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – Isento 

 Rua Xavantes, nº. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512–010  – Guaratinguetá–SP 
Sede Administrativa Tel.: (12) 3122.7200 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO: Pregão Eletrônico LRE nº. 002/2019 - Reedição 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na administração, 

gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartão vale 

alimentação e cartão vale refeição, com chip, oriundos de tecnologia 

adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, 

em estabelecimentos credenciados. 

DATA DA ABERTURA: Dia 07/01/2020 às 08:30 horas 

DATA DA SESSÃO: Dia 07/01/2020 às 09 horas. 

PARTICIPAÇÃO: Os Interessados deverão estar cadastrados no sistema 

Licitações-e e atenderem as exigências do Edital. 

ACESSO AO PREGÃO ELETRÔNICO: O Edital e seus anexos podem ser 

obtidos através da internet no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br ou 

em nossa página: www.saeg.net.br, link: Licitações, a partir do dia 13/12/2019 

CONTATO:  Rosangela Barbosa – Gerente de Suprimentos e Licitações - 

Fone: (12) 3122-7212 - e-mail: rosangela@saeg.net.br 
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