
 

 

 

 

 
AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS  

 DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA VIA PORTAL PLATAFORMA + BRASIL  
 Edital nº 01/2022 - Processo nº 01/2020 / Edital nº 02/2022 - Processo nº 02/2022 / Edital nº 
03/2022 - Processo nº 03/2022 / Edital nº 04/2022 - Processo nº 04/2022 / Edital nº 05/2022 - 

Processo nº 05/2022 / Edital nº 06/2022 - Processo nº 06/2022.   
 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca torna público, que está aberta a cotação 

prévia de preços, objetivando a aquisição de equipamentos para a APAE de Franca, conforme 

especificações dos anexos dos Editais nº 01/2022, 02/2022, 03/2022. 04/2022. 05/2022 e 06/2022, 

visando a execução do Termo de Fomento nº 914089/2021, firmado entre a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Franca e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, 

Autarquia vinculada ao Ministério da Educação - MEC. 

Data da divulgação da cotação prévia eletrônica no portal Plataforma + Brasil: 14 de set. de 

2022; 

Data do recebimento das propostas: de 15 de setembro de 2022 a 26 de setembro de 2022 

Data da seleção da (s) empresa (s) vencedora (s): até o dia 30 de setembro de 2022 
Prazo para apresentação de recurso: 03 de outubro de 2022 a 05 de outubro de 2022 

Data do recebimento da documentação da (s) empresa (s) vencedora (s): 06/10/2022 a 

10/10/2022, havendo recurso, aguardar comunicação da Apae para apresentação da documentação. 

O resultado das propostas será publicado no portal Plataforma + Brasil e no site 

www.apaefranca.org.br. 

As condições e exigências da presente cotação estão definidas nos editais supracitados. Os 

interessados em participar da presente Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica Plataforma 

+ Brasil, poderão acessar na íntegra os editais no site https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-

br/acesso-a-sistemas/acesso-livre  acessando o link: “Acesso livre”, “Cotação Prévia de Preços”. Os 

editais, poderão ser baixados, pois contém todas as informações complementares para o envio das 

propostas. Informações: Telefone (16)3712-9700 / 3712-9770 ou e-mail: adm@apaefranca.org.br. 

 

 

 

 

 


