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DECLARAÇÃO   DE   PUBLICAÇÃO   DO   PROCESSO   LICITATÓRIO

Folha:  1/1

98415-000

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE                 

RUA SOL DA AMÉRICA, 347

Vista Alegre - RS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  52/2021 - DL

Data do Processo:

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

106/2021

106/2021

16/11/2021

no protocolo desta instituição.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE
RUAS INCLUINDO TODAS AS VIAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE - RS.

 2  -  OBJETO DA LICITAÇÃO:

 3  -  ITENS  DO  PROCESSO:

 Item Quantidade Unid. Especificação

 1  -  PARTICIPAÇÃO:

        A presente licitação reger-se-á pelas normas da Lei nº  8.666/93 e suas alterações, podendo participar todas
as pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas no país, desde que satisfaçam as condições deste instrumento.

1 6,000 SD Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Varrição, Limpeza e
Conservação de ruas incluindo todas as ruas do perímetro urbano do Município,
promovendo a capina mecanizada, manual e química, conforme necessidade,
das encostas destas, ainda de canteiros e praças com sua conservação, bem
como a varrição e recolhimento de restos de vegetais, folhas e pequenos
arbustos, a pintura de cordões, corte de grama e a limpeza das caixas d’água
que existirem, nas áreas externas do Município, com profissionais cedidos pela
contratada inclusive os materiais e equipamentos necessários a execução dos
serviços propostos. Consideram-se áreas externas para os fins a que se
destinam aquelas destinadas a estacionamentos (inclusive garagens cobertas),
passeios, alamedas, arruamento e demais áreas circunscritas nas dependências
do contratante, áreas verdes e pátios de prédios públicos.

Vista Alegre,   16   de  Novembro   de   2021.

Declaramos para os fins da Lei Nr. 8.666/93, que foi publicado e afixado no mural oficial desta instituição, 
a partir das ................ horas do dia .........../.........../........., até às ................. horas do dia ............/.........../........... .
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FERNANDO BEATTO VIEIRAROSECLEIA ALBARELLO

Presidente da Comissão de LicitaçãoSecretário de Administração


