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Prefeitura Municipal de
Elísio Medrado publica:
• Pregão Presencial Nº 006/2021 - Objeto: Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de assistência técnica e apoio
operacional em gerenciamento e fiscalização de projetos e convênios,
elaboração de proposta para captação de recursos, com
operacionalização e monitoramento dos sistemas: Plataforma Mais Brasil,
SIMEC, SISMOB e FNS, bem como elaboração de projetos e orçamentos
de pavimentações, construção de edifícios e praças públicas, além de
assistência e gestão de projetos oriundos de linhas de crédito, tipo
Financiamento, no Município de Elísio Medrado

Gestor - Linsmar Moura Bittencour Santos / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Salvador Andrade, s/n
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Elísio Medrado

Licitações

Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ 13.693.379/0001-04
A CPL torna público que será realizado Pregão Presencial, do tipo “menor preço” Lei Federal nº. 10.520/02 e
subsidiada a Lei nº. 8.666/93 PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2021 Abertura: em 02/06/2021 às 15h:00min Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assistência técnica e apoio operacional em
gerenciamento e fiscalização de projetos e convênios, elaboração de proposta para captação de recursos, com
operacionalização e monitoramento dos sistemas: PLATAFORMA MAIS BRASIL, SIMEC, SISMOB e FNS, bem como
elaboração de projetos e orçamentos de pavimentações, construção de edifícios e praças públicas, além de
assistência e gestão de projetos oriundos de linhas de crédito, tipo FINANCIAMENTO, no Município de Elísio
Medrado, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital – Termo de Referência. O
Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.elisiomedrado.ba.gov.br Informações podem ser
obtidas pelo e-mail licitaelisio@gmail.com. Elísio Medrado, 18/05/2021. Marcos Antonio Ferreira Pessoa Pregoeiro/Presidente
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