
quarta-feira, 9 de novembro de 2022

avnaoa surra -
Crelendamento de ast, bandas comporhis,

coliros, gras orvestas e prisionais deat e cutur,
com opeiêcia comprovadanas ras culturas deresviso

cico, dnça,leur Hera, múica e tetra
para habitação e cmpor a programação de eventos e atx
dadeanisicoculuras realizados pela Secarde Curae
Tisode Bare, csforme exigênciase demais speihcações
cons noFdtol seus aneros,

A Comissão Pemanente de Lições após a análise dos
documentações resove HADLIAR o Eotant Cletidade Hele-
ricade São Paulo CIP5059626&000159, pa tr atendo
as oigêncas doEdial.

Fica concedo paro recursal a forma de tei
Erade OlveiSla-Peldere da Comissão Permente

de dições
pÚBuuca surra" - mação

Cijei; Credencameno de aristas, bandas comporhas.
saletros, gupos, oquesrs e profsiaisde arte e ultra,
com comprovada nas masculturas deres visuais,
ausoisal, cie, dnçaeture música e texto,
para ablação e compar a progamação de mentos e at
dades ansico<uturais renzados pela Seta de Cura e
Tuiso de Bare conformeegências e denais sprlicações
contasno Edtal seus anexos.

A Comsão Pominento de Urações, após a análisedos
docunentações eshe HABUTARo profiiralAero
de Olvia, partr atendido asexigências
do dual.

Fea conccido prazo recursal a formada le
Bra de Olvcia Stva-Finidere da ConiãoPermnente

d
rústica suri -

cj: Cisencamento de anitahandas compontias,
coletios, grpos oruestas e prefisonai deare e culura,
com apeiência compradansáreas ctrl de resval,
uol, dica dinça, leure música e tesvo,
pora lobitação e compar a progmação de eventos e aio
dae anbsicculuais pela Secar deCultura e
Tulsnode Baueoforme egêcas e demais speifcaçõos
cons noEdial seus noras.

A Comissão Remanente de Lições, após a análisedas
documentações eshe RABUIIAR o pofsioralfalo Roberto
Munide Avia, CFF 421ASS8863, por ler atendido as

do dial
fc concdo paro recursala forada i.
Ata de OlverSvo-esiderte da ComissãoPermanente

de tações
claWADA PÚBLICA sura cotacao - NATAÇÃO
Objeto: Credaniamento do aas haras, comparhas,

coleos grupos, oquesvos e prfsonas deate e cultua,
com apeicia comprovada nasascuradeares sol
aufoisal, dico, diga eta e leria, míica e testo,
para hablitçãoe compar a prosramação de e aid:
does culturais relzdos pela Setade ule
Tuisode Baneconforme eigêcias e demais speifcações
conidos nFaleseisanexos

A Comissão Pemanente de Letações apósa anátsedas
documentações resclve IARLIAR o pofssralCrstaro Joel
de Moura CFF: 341.05384840, porter avncido as
egncasdo Edtal

fic concsidparo recursal aformada le.
ta de Olveia Slva-Peslere da ConisãoPermrete

de Lições
pÚsuuca sure sovaco: -

Oljsto, Crderdamento de anita, bandas
coletos. gupos oquestos e prefsinais deare e ul,
com experiência comprovada nas nas luas dares visual
auchonsual, cio, dnça, eta e Herta, música e texto,
pora habitação e compar a programação de mentos e als
dades arsico<uluais realizados pelaSecretade Culura e
Tuisnode Base, conformeexigências e demais speciicações
conidas noEdraleseus anexo.

A Comisão Pemanente de Lsações após a ondicdas
documentações teulve MATAR o profslarl None de
Soura, CFZ 1292066858, por ter atendido as
do

fea concedido prazo recursal a formada e.
ta de OlvciaShoPeidete da Conisia Permanente

de isiações
claMaDA suri" oobro22 - hanLTAÇÃO
Oljeto: Credensamento de asta, handas

grupos, omestras e proficionais deare e culo,
comepi umproradanas Ses corais de res vol
aucisual, rc, cança,leur e múia e teatr,
para habitaçãoe compor a prsramação de eventos e atx
dade anísicoculuai realizados pela Secar de Cubur e
Toisno de Raner, conforme esgêncas e demais specitcações
contos no Fal eseus enem,

A Combsão Pennunente de Ltações, apósa análhe das
docimenaçõeese pofitralAden Bat:
la dos SantoRara, CPF: 443/06883692,portatenio as
crigtncs do Edal

fc concedido prazo recursalnformada le.
tha de OlvrirSa-Prsdete da Conisão

de Liações
ve imusnação

reco surano sesror2
OMEIO: REGSIRO E PREÇOS para evenal aquisição

e entega parcelada de vestáros para a Rede Municpal de
Enio deNanci.

De acordo com o reli tcrico emo pela Seataria
de Educação, DECO pelo não acalimerto de Impugração
apresentada pela enpresa EUSI INFORUES EREL, manter»
dose otros doEal em sua Intesa e a data de abertura
da sessão do Pregi Elevônico SUFR o 3492072,
Pies.
Bervem, 8 de roventro de 2077.
Carlos EduardMarques - Seoetaria de Suprinentos
pecisão pe
resão surnosenos
OREIO: REGSIRO D PREÇOS pora eventual cutção

e emiego purlade devetos paraa Rede Muncpal de
EniodBane,

De acordo com o telatrio tício emo pela Seatria
de Educação, DECDO pelo não acolhimento da impugnação
apresentada pela empresa DISTRIBUIDORA E N
I IExII L1DA, mantendose os temos do tdtalem sua
inega e a data de abertura da sessão do Presão Eltônico
SUPno asspora.

Pblquese.
Brun, 08 de novembro de2072.
caros Eduardo Mares - SertaodSuprimentos

oe
riso mIônico surano sesror2
ONEIO: REGISIRO D PREÇOS para venal aquisição

e parcdada de araa Rede Muril de
Enrode Baer.

De acordo com o retro trico emiido elaSeara
de Educação, DECDO plo não acolhimento da impugnação
apresentada pela enpresa EUUNFORUES EREL, mnien:
dose o temos doEdal em sua Interm e a dir de abertura
da sessão do Prgio ElencoLRno202,

Pbliquese.
Barvr, 08de de 2022.
Caos Eduardo Marques -Sevetara de Supnetos
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pecisão pe
resÃo SUA! No aoro22
OBJETO; REGISTRO DE PREÇOS pora eventual aquisição

e enueoa parada de vestuários pra a Rede Munical de
Eniode Bauer,

De acordo com relato tcicoendo pela Seuctaria
de tação, DECIDO pel não acolimunio da inpunação
apresentadapela empresa PETRONUIA COMÉRCIO DE MA:
ris pe sesuraviça e seviços DE tacção DE Rouas
PRORSSONAS LTDA- MEmantendooteiosd Edtlem
sua nigr e a dta de abertura d sessão do Pregão Eleônico
surrure asso,

Baer, 8 de nveno de 2022.
Carlos EnidMorqus - Seede Sor

De ADIUOICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
resÃo FLETRONICO SUR No za5n022

Aqisião, eruega e montagem de mobis
ivenas.

Em contarnidade com a Ata da sesso e rlaórtrico
emitido pela Serei de Saúde, o objeto es favor
das lcianes vencedoras ati destas, sendo:

tor oi reacomuicio oc movaeos- em,
tore or cicomeco E servicos ER- v.
Note Fera da Sho -egosio
De acuro com o depacho de dotSula)

Pregoriota, deido pela HOMOLOGAÇÃO dos termos da
fiação.

Rbíquese
Bar, 25 de outubro de 202,
Liane Célia de Moras Cavalier Secretária de Supi-

mentos
ne amunIAÇÃo e HoMLOGAÇÃO

eniÃo sobr! No atroz
e rtesa de elevalomôsicos

Em coma Ata da sessã e raros ricos
emitidos pela Sentar de Suprimentos Departamentévico
de e CEIUSCABRIOCO os objetos em for das

vercedoras tuix desa sente
Ine or: 1seas recolooia emsoruções uva

-E
ric(2 e os: Master EREL-

ME Lune Fereira da Silva -Pregosia
De acondo com o despacho de adcação doll Sita)

decido pela MOMOLOGAÇÃO dos termos da
feição

Pblquese.
Baruel25 de outubro de 2022,
Lane Céli de Mores Cavaicr - Serti de Sapi-

menos
R
camarao Púouco surmNo
OBEIO;Chaanerto Público para pocediveno denanl-

festação de ilerese, par realiação de de modelagem
operadora, econômico Judia e de engenharia
e arquetra para a mediação operação, marcação e
gestão do sáo Munipl "Ofando Ropísi Norel"-Avena
fani.

Em conmidade com RelatórioTéo da Coniso de
Avalação da Secarde Espores, RATFICO a aprcwção do
ProperdPrjeio apreseda nelempresa WIORIE INR
Temeiro LDA (CN; 9 4906UD001-29).

tlr de ObveraSiva - Presidente Comissão Permanente
de Lciaçães

Nos ternos do sulitem 182, do tstal, NOMOLOGO o
preste Chamomento Públicono001/2021, conlorme Rdmóio
Técicoda Comisão de Avalação da Severa de Esperos e
Parecer da CombsãoPernanerte de tações.

Puliquese.
Garner, 07 de novento de 2022
Lane Cla de Moraes Covlire- Seetáia de pee

menos
- CONCORRÉNCIA PÚBICA -

so , - contratação pe EupresA PARA
locação, momtaaem e pesuontácem e pecoração
rat, o "ita pe santa"no
ceias, muigue municeal port josé, PAAQUE e
PRAÇA DJS ARTES A Comissão Pamanerte de siações após
analisar tas as dcurertações apesertadas decide IAN:
TRA as empesos ESTELA AEL, DE 0 OVA
EVENTOS Ne, por terem atendo as estalos
e MABas empresas: AGUIA UcIAÇõE NEGÓCIOS
IDA por não atender sossabitems 52 S2 "P da peça ed
tia; PROMOÇOES ANÍSICAS LDA Mar não
atender aobes 521,51. "é" 5,2 da peça«dial;
auto rou, LOCAÇDES E MONTAGENSERpor não

 

  
atender aos suas "€"5132 "e' S1A3A e 524 da
peça esralia; VENOS E EIA; or
não sender aos subitens 52 "F,Sã2 "e"5124 da poça
esralia; CUNIA E CUMIEVENIOSE macios uma: ME
por no atender aos sublersS22, 512 "Ce "P, 524,
S, Sã, STA23 da peça edtlca; DIQUE & RobAl
ces COMERCIO DE EQUPAMENIIOS LDA ponão atender
aos subiensB12 "I", 5442 "o" e 524 da peça
esli; EW CORREA COMERCIO E SERVIÇOS IDA por não
atender aos subitens 51 334,51 32 "€82,5134,5132
"e"da pra estai; A DE JeSUs coNMERIO SERÇOS E
LOCAÇUES; por nãoatender aos subitens51.2 "FS 32 "c"
S fesa Sã dpeçaeu
MA EEYENIOSMpor no atendo aos sabes
5132 "52, 5133 e 54.331 da peça edi NAS:
clio sirvços DE UPEA URBANA LTDA Mpor não
atender aos sublteesS "g" STAJ,STA2 "é"5133.
e 52 da poa ediaia; PWORAMA PROMOÇÃO DE VENDAS
E SEMAÇOS WA por não atender aos sbitens EL 32 "o,
5.133,52 STA "B" da pea edil TEIO
R Sk por não a per ataca
urqul comercio LocaçOss E SERVIÇOS LDA: por não
atender aos suber51.334, 524 e 5.132 "o" dpoa eo
taí, ca concrddoo prazo feailna (orad ai, RÍNEAP:
oa sul- mesete DA comsÃo oe UCIAÇOss.

de Preços - so h. oasnoza - co-
oe eumésa 2a rios PMUMA E ROCA

De so ná ter osvaloo att - REGNIO
rimnica - ata pe icenraveNto: ola alvo As
0900 par abeturo em seguida na de
Obras. naAs. 2de Maga 1057 Cervo - Tav!
SB, Tl (16199-100, diponhel GRATUITO no sie

ou sodeá ser crsultado ela ttrodo
no endriça em pigmedonie fonerimeno de uma
mídia CD ou CDAW paraque sejamgravados Flae seus
anova. REME Ar. DA SVA- PRESOAVIE DA COMISSÃODE
tiCIIAÇOsS.

TomaDA pe Preços.so re.amor? - oero.comtra-
tação pe mimesa rara execução pemuro pe rec.
meio na str. or. cleo orcs oe motas- tino
bos atos - Dape DA às
0800 HORAS, pra aberara em seguida na Sera de
Obras, localzada na Av 26 de Maço, 157 - Cento - aver"
SP, tis 00, EDA GRANITO nosie

ispigorhr ou poderáser elou reiado
no endereço em enigals mediante femecinento de uma
iníia- CO ou CDRW paraque seam graradoso Eitae seus
anexos. RENAP, DA SIA - PRESODA COMISSÃO DE
ticinaçoss.

ToADA pePigs - so N, oasuor2 - onto: co-
mação oe emeresa Pa INSTALAÇÃO DE CAIXIOS NA

De acesso A mer BENTO ADERIAL ARIO
- Vai nosol - Dav oe DIA 3112022

 

  

  

 

  

 

  
  

 

 

AS 000 HORAS para aberturaem seguia na Seetaria de
Obs lcnunda naAv26 deMaço, 1057 Cerro: Bail
si te(119619900, EDA dsponíel GRATUITO no sie

ou poderá er comultado etou rtrado
no endereço em ignle mediante fomecimento de uma
míia - CDou CDM! para que sam gravados o Edil seus
ones RENE AP, A SIA - DA COMISSÃO DE
ucmações

concoménca rúnuca - so ne, - onto:
comnatAÇão pe mara RErORIA GERAL DA EMM
CAPÃO cunuene Alvessiguema -DIESPERANÇA
bala pe Dia 132/2022 As 09.00 HOMS
para letra em seguida na Seataria de Obras localizada na
As25 deMuro, 1037- Cento - BavBíTl (1941994000,
EDIAL: disponível GRMTUINO noste ou
pode ser comultdo elou retratono endereçoem epigrle
mestane de uma mia - CD ouCR parque
selam gravados o Edale seus mexo. RENE A DA SIVA -
msménte oa comissão De ões

CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI

servo ve n. os no ComTO 0072020,
comerClara MUNICPAL De sAUEIL CONTRATA:
pasana rriscriarever, leio; surmessÃo DE VALOR

docoirato, valor R$ 126000,
assaphcaoz2,

"eno pe AomamEvo n. oo do comrAIO coação.
CAAmuNIPAL DE NRVI CONIRATA-

Di: ANNA Piscina temer, Do
rodo comaeAricação pe RSMUsNo INPORIE
ne asa nermemeo nos
duos veses. PRAgo: 12 MESVALOR TOTAL ATV

1SonoASSNATUM: 27/ioR0r2.
vero oe Aonameto1, cos Do 0172020,

comatne luana municeal pe Conti
suiços voa, ouirio surassão oC

Valor. surimDo;3205oASSINATURA
Teto pe 1, to7 po Coito 0172020.

contate Chiara municaal pe sarue. contr
TADVisserviços técnicos Lda, onera: PRORROGA-
Ão no mazo commaria, pe reste No
ironDe 717% O Inoice IPCAACUMUIADO
nos voze meses e PARA
mousto pe sistema pe necomrcmerio rácL No
inronte ne25% povaloCAL DO
To. valor metsal ATUALIZADO,ns 3848526VALOR TOTAL

R$ dit s23 12ASSNATRA 27102022,
ue, contada? - átomo FURIA HNO -
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sASTOs

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

bo ne anosaor.
COMRATANIE Pele do Municpio de Basto; COM:

Auto Paso 2 iimãos de Bastos Lio;
do contatono CAIO, p/ o tem Diesel 5

So0aditamento de 6,44% da quantidade inca! contatado,
MOZMoel Rosa, Municpal.

aoitâmNto vo rsRPOESDO7.
do Municipio: de: Bastos;

Posto Unido de Basos Lda; adia
mestado contatar-0302021,plitem DesS0
de 11,86%, do. muonidade"iical conrredoBotossP,
08/1/2022. Manos Rosa, Pefeio Municipal,

Teto pe CIcEAMEIO - PrEcÃo No
oranar.

MANORL IRONDES ROSA, Prfito Muntápal de Base
tos Esindo de São Paul, usando de suas ouinições lois,

base no parecer do PocuradoJrío da
n Mricpol de Negêcas juicsolcio725202 - Potocla
no 318022 da enposa ATERVEO MATERIAL MÉDICO 105-

IDA CARCELAR ler 14COMPLEXO VITAMINA
8 METAL 2 ML USO INAMatiio do Preso lvôico
de Registrode Preços O122022 , 09112022.
Manoel oríõeRos- Pefeo Miicpal

* covire perros Nooosao2o
COMIRATANIL: do Município de Bastos:

CONRATADAGovernança Brsl SÁ teologiae Gestão em
Sericosprovogado em 12 mess ou

Comite de: Pregos no: 003/2020, Rastos,
08112022. Manos tecidos Ros- Prefeito Muricpal.

aomMéNtO cOMRATUAL
cOMIATANIErrfeura do Municpio de Basto; COM

TRANADA Yao Admiistaçã e Locação de Imóveis Lda
EPP;OSIEIO; So do cirto .o 109201 alease
os postos d atendimento no efeio prédiodo CANATEMPO
para senéços do POUPAICMPOrsrandosse os seniços de
atendimento sanca do Povo, ereção de R6 VIA RÁPIDA
EMPRESA, OUVIDORIAE SEEE AQUI LICIAÇÃO: Dsp. icia-
cao a24, ncle Asma, Basto,OM12072.Nonosl

Rosa- Pito Municpal,
Barato coNRATUAL

do de: tao
SERVIÇOS

<a de usde sofaie Auatez Gobio 03412022 -
no gr12093;VAlORR$961,28 ICIAÇÃO: Dide, at.
22, he I eiGUSBasiosh, 0811202, rides
Ros - Pefeto Muncial,

aliso oe - reco eemônico n
0 Pefio de Rastos tema público quese mcontra abr.

to naDivisão de Compras, o Edial do Pregão no
O6B2022, paculção de Equipamentos e uterllos médicos
Nosptbre, desirados as fuias inslações do Centrode
EspeialdadesPolílnica e ao Pn Socoo Muichal
; Edial mino esará diponíel no ste wwnbmm.

sposvla bemcomona RATAORIA BLnInk
tr onde os inresads porão saltar maires informações e
escirecmenos A presenteação encerarses pósdecor
o bro de 08 is reis da útiva polcação dese avisoem
droão de impresa. Batas; (8112022. Minoc! Lonies
Ros - Prefeito Muicpal,

 

 

  

    

BATATAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS
Extatode atamento contato - Pregão Presencal no

saeis
Contanto: teles de Batalas; Contado: Pine

Comtoria e Asssoria Empresail Lada; abr Adtdo: R$
4703052; Assinatura: 07122; Objeo: convatação de
empresa para pesação de sens de gerenciamentode com-

de veículos mricpai. ts 081122. ion Roncico
Marques Rulic- Seaetario Mu, de Obras Planejamento
e Sex. Públicos,

CAvara munICIPAL DE BATATAIS
Ea dTomada de Preços r0032072
A comissão ne uciiação DA cla

DE SATATAS, designada pelo Ato no75 da Princo, de 01
de ravenbrode 222, isode sus leais FAZ
SABER que se adia abera neta Câmara Munkipl, TOMADA
De PREÇOS paraConiaação de smpesa prao amecimento
de malerais e mio do

de Energ ne Cânara vaklpal de

 

 

 

São Paulo, 132 (224) - 267 

Bstaiss, deconformidade com o que estbetece a Le 17,
e nlrações suequentes Os iniressados poderão

obter maiorinformações na Câmara Munkpa, shuada na
Praça Doutr Wistingon ois No, 01, Centro, nos dasdi,
das 0800 às 17:00 hors A obtenção do Edil é crito
através do site winccmorbatatasapgorir . ENCERRA:
Muito: DI 2/1 As são tios, Ancrmuros Du
ashuper, às osas lonas, tocalCAuara, MunNPAl,
Cara municral peITAI, e (7 DE NOVEMINO DE
dona, Jduo eDlÁhoo wanques PARA, PRESOCME DA
Amara MARCELO DANIASCEIA PRESOEMIEDA
comissão p Lcnação

BEBEDOURO

PrereUra MUNICPAL DE BEBEDOURO
Tomam pe io
Objelo: Contação de Empesa Especializada em Erge:

nhClderidamestecadastrada noCREAInindo Pot:
sinal Ilabiliade, para Excrção de Aváicoem
Divas uado Municipe SintraçãoVi, neste Munipio
de

Brinao pe Novo E CLASSFICAÇÃO
A Contsão Municpal de depois de proceder à

ansice das propostas de preços arieiomente apresadas
e da nova propesta de preços apresetada e deidômerto
amparada no alto de [lgamerto estaidecido no Nem 7.1.
e no cit de desempate estabelecido no Nem 2.3, ambos
do Fral o 1052022 da Litaçã,bem como. no dipotonos
srigos 44 e 45do Lei Conplememr no 1732006ded el:
dou vencedor daobra abo daUntação,a empresa Karie:
SULPAY "TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃESLTDA EF com o
preso global da obra deR123405825, seguida aspropostas
de preços soesenadas pelas empresas Fctants:DGB AGE-
IOMAMIA E CONSIRIÇÓAS LIGA, com o prço danide
RS 1a220.1; NES A.C SIVA Ele- ME - PAY RAM
SERVIÇOS. com o preço dlbalda obra de R$ 1.57023355;
PAVIMEGENMARA LTDA, cum o preço lobada cha de
RS 2000sa,; I SAA fÉ PAVIMENTAÇÃO E COISIRU-
GOES LIDA, com o prezo gltol d obra de R$ 200250750
AUTEM ENGENHARIA D,com o preço global da obrade R$
2.167.098,20; e OARAS E SERVIÇOS FATOR SA, com e preço
dla da obrade R$ 3, Outrosim a Cons co-
cede às emorsas otante a parir ddoa desta pllcação,
prazo legal e 5 dna) dGrispora de euros
nos termos dsigo 109, ino L alea da Le elel o
850693 e alrações.
Bebes, 0de de2072.
PaulSrgo Gara sinchez
Presidee da Combsio Munical e Uciação
Aviso oe niamIUrA DE UCIAÇÃO
A PREENURA MUNCIPAL DE BEBEDOURO, mede o

Presidente da Comissão Nnicpal de Litação, toma púco
para conhemento dos Itresados, qe ealará na sala de
reuniões da Dvisão de Despesas - Seir de Ltação, de seu
vici- see, situado na Raça JosSumaioSobrnka o4,
Cento, no muncpio de Bebedouro, Estado de São Falo, a
seguinte ctaçã:

sora ne 16207200 PrecÃo mes
cnc ie

DAIIA 2112022
morÃo; PAIDJs 1200 HORAS
OBI: Contratação de Empresa Especializada para o

Fomexômestode licensa deuso de fronentas iformalzados
integradas bolores par gestão inegua) paratencimento
a das ivas de atividade da Prfeta Munipald Bebe-
douro, do Seio Autônarde Aqua e Esgotos de
- SAAE, do Seigo Asstdal dos Furlonáros e Senidres
do Municpid Bebedouro-SASEMO;dolnsuto de
Ensino Sujetos de Bebedevro- MESA e da Câmara Minipa!
de Bebedouro, cm sença deconversão, implatação,Via»
menossorri técnico.
Pow:
O til Rerilicado e seus Aneros serão

fornecidos sos interessadas grotutamene no site ofill do
muncpio.winbebedouiosp na págia "UCIAÇES",

Belederols, 0de novembrode 2322.
Paulo Sério Gaia suncez
Presidente da Comssão Municipalde Uctação

  

 

     

PREFEITURA MUNICPAL DE BERNARDINO DE
CAMPOS

comu pe ucração- resuto
miÃo miseNcin.e 210072
O Muncio de Bemainode Campos, MZ que se

encontra abra, juno ao Setor de itações e Contatos, pela
mulalidade de PREGAO PRESENCIAL plo tipo menar preço
por lem, destinada a receber proposta de pesoas
Juiicamentee lgolmeriestabelecidas paraa contatação

em Picolgi para
dn necesdadodaSecvara Moricpalde fetnci oral.

Esal omplto, anose Jemal Informações complener-
tores estarà disposição dosinteressados, junio ao Selr de

sões e Contos deste Murici, so à Av. CelAbino
Aves Garcia, no STO, Cento, nesta cade de de
Campos -St Tdelore(14)3346 8000, nohoráo de primo,
ou pelo sie 0

  

E, para que chegue a conhecimento de todos fo
o Edial, público na forra legal, confame Leis noBBS,
1052072002 e suasalterações posters.

Berano de Campos 07 de novenbrode 2072
Wisou ose GARCIA
Preleio Municpl
roipe ciação -
reão meseNcin no22022
0 Muicpiode Berardo de Canpos, FAZ SARR que

se encontra aberto, Junto ao Setor de litações e Conôuos
pela modalidade PAEGÃO PRESENCIAL,pelo tipo mermeço
por lot, tação desinado a receber proposas de sesso

e s de
empresa especilaada na prstação de rrvços de mica e
segurança do utulho, conforme temo de efrênci.

Edtcompleto, anos e denai inmaçõescomplenen
tos strio à dos nerscdosjunto aa Sir do
Litações e Contatos dste Municpio, sho à Av Cel Abino
Ales Gari,10 esta cidade de Reontinode Campos-s
Telefore (1) 33468000 o hovro de spentou yl ste
winebermaninodecomposspgoubs, O rfid certame ocure-
rã no dia 23dnovembrodo 202, às0630 hora.

E, pra que cheque sa conhecinesto de todos, fi livra»
do e Pullo Edial na foma das eis no
105202002 e sus aleraçesposteres.
Bena de Campos 07 denovio de2072.
Wiso1osé canciA
Preíeio Muniopal
coal pe Liciação - nesuto
mesão mesenci.o237072
O Muichio de Heraidiro de Corpos, FAZ SAR que

se enconta aber, junto ao Seir de Litações e Contos,
pela modaidade PREGÃO alo tpo menor preço
palote Eação destinada a recer proposis de pesoas
juidcmerte e para a coni
de empresa especalizad ra prestação de sentços écos

  

 


