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REGIONAIS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE CAPÃO DO CIPÓ

AVISO DE
LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE JAGUARI, TORNA PÚBLICO aos inte-
ressados a abertura dos processos licitatórios: PREGÃO
PRESENCIAL nº. 003/2020, abertura dia 07/02/2020, às
09:00h, consiste na contratação de serviços de transporte es-
colar para alunos das Escolas Municipais, nos dias letivos,
nos seguintes itinerários: 02, 03, 04, 05, 06 e 15, cfe edital.

TOMADA DE
PREÇOS nº. 001/2020

Abertura dia 11/02/2020, às 10:00h, consiste na contratação
de empresa, por empreitada por preço global, que forneça
material e mão de obra para a construção de um Centro Co-
munitário No Bairro Consolata, neste Município, cfe
edital.Local: Centro Adm. Munic. Setor Licitações. (55)
3255.1559 segue documentos no site www.jaguari.rs.gov.br
23/01/2020.

Lucas Denardi Cattelan,
Vice-Prefeito no exercício

do cargo de Prefeito.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DE CAPÃO DO CIPÓ
Dispensa de Licitação nº 01/2020

Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de internet para
Câmara de Vereadores.
Empresa Contratada: Volnei Diedrich & Cia LTDA.
Valor Total: R$ 3.450,00.
Fundamentação Legal: Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.
Capão do Cipó/RS, 27 de janeiro de 2020.

Ionara de Fátima Nascimento Ferreira - Presidente

Caminhão-pipa pra
amenizar a falta d�água
São Chico - O abastecimento na Picada
do Padre necessita de uma solução urgen-
te. Pensando nisso, o vice-prefeito Paulo
Corteline, acompanhado do coordenador
da Defesa Civil, José Francisco Lançano-
va e dos secretários Silvio Oliveira e Kari-
ne Lançanova, foram até o Exército em
Santiago. A comitiva foi recebida pelo ma-
jor Goulart que tão logo soube do proble-
ma, deslocou um caminhão-pipa para
abastecer aquela comunidade. A Prefeitu-
ra informa que segue trabalhando para a
instalação definitiva de um poço.

São Chico � Na manhã de segunda, 27, foi aber-
ta a CPI sobre as doações de terrenos. Como
sempre acontece, na primeira reunião ninguém
é ouvido e os trabalhos se desenvolvem ape-
nas na entrega de documentos. Uma das exi-
gências da comissão presidida pela vereadora
Jussara (PDT), é a presença da Brigada em to-
das as reuniões. Quem esteve no plenário, foi
Nilo Santos, responsável pela abertura da CPI.
O jeito agora é esperar que essa não seja como
as demais, que terminaram em pizza.

VENDE-SE uma casa com 96 metros de área construída, terreno medindo 16 metros de frente por
33 de fundo, na rua Dona Élida, bairro Vila Nova, a uma quadra do colégio Wilson Azambuja.
Tratar pelo fone (55) 99908-4803 com Gaudêncio. São Francisco.

Aberta a CPI dos terrenos

Pregão Presencial nº 09/2020. Objeto: Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos. Data de abertura dia
12/02/2020 às 09:00 h na Sala de reuniões da Prefeitura. Edital disponível pelo site: www.capaodocipo.rs.gov.br
Pregão Presencial nº 10/2020. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Data de abertura dia 13/02/2020
às 09:00 h na Sala de reuniões da Prefeitura. Edital disponível pelo site: www.capaodocipo.rs.gov.br
Pregão Presencial nº 11/2020. Objeto: Registro de Preços para aquisição de pneus . Data de abertura dia
14/02/2020 às 09:00 h na Sala de reuniões da Prefeitura. Edital disponível pelo site: www.capaodocipo.rs.gov.br.
Pregão Presencial nº 12/2020. Objeto: Aquisição de materiais de limpeza. Data de abertura dia 17/02/2020
às 09:00 h na Sala de reuniões da Prefeitura. Edital disponível pelo site: www.capaodocipo.rs.gov.br
Edital de credenciamento nº 01/2020. Encontra-se aberto o credenciamento de instituições financeiras e
similares, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários e pessoas jurídicas que atuem
como agentes autônomos de investimentos para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores
Públicos Efetivos do Município de Capão do Cipó.
Capão do Cipó 30 de janeiro de 2020.

Osvaldo Froner-Prefeito de Capão do Cipó.


