INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

A concessionária CEARÁ SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO S/A, inscrita no CNPJ
sob o nº 18.778.783/0001-02, com endereço na Av. Pontes Vieira, 1831 - São João do Tauape, Fortaleza
- CE, CEP nº 60135-237, vem informar a todos os interessados que a partir do dia 15 de setembro de
2022 ao dia 22 de setembro de 2022 estará disponível a oportunidade de apresentação de propostas para
locação de área comercial na unidade do Programa Vapt Vupt.
OBJETO: O objeto do presente Instrumento Convocatório versa sobre a DIVULGAÇÃO DE
OPORTUNIDADES DE PARCERIA PARA LOCAÇÃO DE ÁREA COMERCIAL NAS UNIDADES
VAPT VUPT.
O envio das propostas deverá ser feito obrigatória e concomitantemente para os seguintes e-mails:
comercialvaptvupt@cearacidadao.com.br e propostas.vaptvupt@sps.ce.gov.br. O envio da proposta para
apenas um dos endereços indicados acima ocasionará o não recebimento desta.
Prazo para envio das propostas de 15/09/2022 a 22/09/2022
Oportunidades:
Espaço para escritório de advocacia Vapt Vupt Antônio Bezerra
Locação de espaço de para atividade comercial de consultoria jurídica nas áreas de Direito Previdenciário,
Trabalhista, Bancário e Civil com preço acessível a população para fomentar uma possibilidade de apoio
jurídico ao cidadão.
A proposta deve apresentar:
Valor mensal de aluguel.
Área: 12m² aproximadamente
Layout do espaço.
Vigência de contrato 24 meses.
Espaço para quiosque de cópias e serviços de papelaria no Vapt Vupt Juazeiro do Norte
Locação de espaço de para atividade comercial de cópias, plastificação, papelaria e impressões para
cidadãos com demanda pelos serviços prestados dentro da unidade Vapt Vupt.
A proposta deve apresentar:
Valor mensal de aluguel, valor dos serviços a serem cobrado do cidadão (preço da cópia e impressão).
Área: 5m² aproximadamente
Layout do espaço.
Vigência de contrato 24 meses
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