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Formosa do Rio Preto

Licitações

Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 17/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 64/2021
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, ESTADO DA BAHIA, por intermédio da sua
PREGOEIRA OFICIAL, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar procedimento
licitatório, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”, no dia 27 outubro de 2021 às 08:30h:00mim, conforme
descrito no Edital e seus anexos. Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada
objetivando a prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria nas seguintes áreas: Consultoria na forma
de condução dos procedimentos administrativos; Acompanhamento e análise das cotações de preços destinados à
seleção da proposta mais vantajosa em processos de licitações; Consultoria e análise na elaboração dos Termos
de referência dos processos licitatórios; Orientações e acompanhamento dos contratos em vigência;
Acompanhamento na execução dos contratos administrativos; Controle dos saldos de contratos; Publicações no
site portal da transparência deste Legislativo com a finalidade de informações em todas as etapas referente aos
processos administrativos de compras e serviços, aditamentos de contratos e rescisões contratuais; Enviar arquivos
para publicações no diário oficial deste Legislativo com a finalidade de informações em todas as etapas referente
aos processos administrativos de compras e serviços, aditamentos de contratos e rescisões contratuais, para
atender as necessidade da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto – BA. O Edital está à disposição na sala
da Comissão Permanente de Licitação, e poderá ser adquirido pessoalmente de segunda a sexta feira, no horário
das 08:00 às 12:00h, na sede desta Câmara Municipal, situada à Praça Dr. Altino Lemos Santiago, nº 121 – Centro
– Formosa do Rio Preto – BA, telefone: (77) – 3616-2430.
Formosa do Rio Preto – BA, 15 de outubro de 2021.
América Cerqueira de Oliveira Neta
Pregoeira Oficial/Portaria nº 04/2021
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