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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 030/2015 
Data Para Entrega dos Envelopes: 17/06/2015 às 09h00min. 
Data Para Abertura: 17/06/2015 às 10h00min. 
Objeto: a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUSÃO DA 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES 
UNIFICADOS. O objetivo do CEUS é integrar num mesmo espaço 
físico, programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, 
formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços 
sócio-assistenciais, políticas de prevenção à violência e inclusão 
digital, de modo a promover a cidadania em territórios de alta 
vulnerabilidade social. Entende-se como gestão dos CEUs o 
planejamento e a condução das ações necessárias ao pleno 
funcionamento do equipamento, visando à excelência dos serviços 
oferecidos. Para tanto, é fundamental a participação social, que 
deve ser potencializada pelo processo de mobilização da 
comunidade local, ou seja, pela criação de um espaço público de 
encontro, debate e construção de agendas coletivas. Os resultados 
desse processo são o fortalecimento da comunidade, a promoção 
da articulação com entidades, instituições e o poder público local 
para o desenvolvimento de múltiplas atividades, tornando o CEU 
uma referência no território e potencializando seu uso e sua 
sustentabilidade. Visando consolidar a participação social na 
gestão dos CEUs, os entes federados (municípios) devem constituir 
Grupos Gestores tripartites para cada equipamento, compostos por 
um terço da sociedade civil (moradores e trabalhadores do 
entorno), um terço da sociedade civil organizada (associações, 
organizações não governamentais, etc) e um terço do poder 
público local (secretarias e órgãos municipais dos diversos setores 
atuantes no CEU). O Grupo Gestor deve ser instituído por decreto 
ou portaria municipal como resultado do processo de mobilização 
social PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES”, pelo critério de 
MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE, conforme anexos, deste edital. 
Valor Máximo: R$ 21.950,00 (vinte e um mil novecentos e cinquenta 
reais). Local de Abertura: Sala de Reuniões Prefeitura Municipal de 
Almirante Tamandaré. Informações Complementares: O(s) Edital(s), 
poderá (ao) ser retirados somente pessoalmente no Setor de 
Compras e Licitações. Dúvidas pelo telefone número (41) 3699-8665. 

Almirante Tamandaré, 02 de Junho de 2015. 
ALINE GUERRA 
Pregoeira Oficial 
 
 


