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Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá 
 
 
 
 
 

AVENIDA PROF. JOÃO RODRIGUES DE ALCKMIN, 670 
TELEFAX (0**12) 3123-2510 e-mail: licitacodesg@gmail.com 

                            CEP 12517-475 – GUARATINGUETÁ – SP 
 

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 
Processo nº 006/2021 Pregão nº 004/2021 
OBJETO: A contratação de empresa especializada para 
fornecimento de equipamentos de informática e licença para uso de 
software. 
Data da sessão: 18/02/2021 às 9:00 horas.  
Edital disponível para Download no site www.codesg.net.br na aba 
Licitações 
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