Jaguaribe, 08 de julho de 2016

Edição Nº: 2308

AVISO DE PUBLICAÇÃO ESTADO DO CEARÁ – SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO –
PREGÃO PRESENCIAL 07.04.001/2016. A Comissão Permanente de Licitação do
SAAE de Jaguaribe, localizada na Rua 07 de Setembro, 440 – Centro, torna público para
conhecimento dos interessados, a realização do Pregão Presencial nº 07.04.001/2016;
cujo Objeto é: aquisição de comportas em aço carbono ASTM A-36, medindo
externamente 1100 x 600, espessura 3/8 (moldura); lâmina 500 x 520 espessura 5/16,
revestimento em base epóxi com vedações em EPDM e guias em poliuretano, e
montagem das mesmas, para atender a necessidade do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto - SAAE de Jaguaribe-CE. Que se realizará, no dia 20/07/2016, as 08:30 h.
Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta
publicação, no horário de expediente ao público ou pelo portal do TCM-CE:
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Jaguaribe-CE, 08 de julho de 2016. Maria Ozilene
Moreira Alves – Pregoeira do SAAE.
*** *** ***

AVISO DE PUBLICAÇÃO ESTADO DO CEARÁ – SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO –
PREGÃO PRESENCIAL 07.04.002/2016. A Comissão Permanente de Licitação do
SAAE de Jaguaribe, localizada na Rua 07 de Setembro, 440 – Centro, torna público para
conhecimento dos interessados, a realização do Pregão Presencial nº 07.04.002/2016;
cujo Objeto é: aquisição de software para controle e gerenciamento das análises
laboratoriais de água – cadastro de amostras, resultados, emissão de relatórios diário e
mensal e suporte /manutenção do mesmo, para atender a necessidade do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Jaguaribe-CE. Que se realizará, no dia
20/07/2016, as 14:00 h. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a
partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público ou pelo portal do
TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Jaguaribe-CE, 08 de julho de 2016. Maria
Ozilene Moreira Alves – Pregoeira do SAAE.
*** *** ***
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