PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU
Rua Dezenove de Março, 480 – CNPJ 46.634.176/0001-04
FONE 14 3766 1201 - FAX 14 3766 1202
AVISO EDITAL
PROCESSO Nº 15/21
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 /21
OBJETO (resumido). Contratação

de empresa especializada para prestação de
serviços técnicos para Administração Pública, referente a consultoria e
assistência ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de
Arandu, abrangendo: Orientação, consultoria e Assistência Administrativa
aos servidores do Departamento de Licitações; Auxiliar as atividades
pertinentes as licitações, analisando e emitindo pareceres dos processos
licitatórios, das minutas de contratos e dos instrumentos convocatórios;
Exame e parecer nas dispensas e inexigibilidades; Subsidiar a Prefeitura de
Arandu no planejamento das compras e na contratação de serviços
através de processos licitatórios; Auxiliar o Departamento de Licitações
com relação a prestação de informações ao Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo seguindo as instruções emanadas pela Corte de Contas,
Prestar consultoria em assuntos de natureza técnica especializada,
elaborando estudos, pareceres, editais, instrumentos contratuais e termos
aditivos e Prestar assessoria ao Gabinete do Prefeito e Diretores
Municipais em relação às compras e licitações, orientando-os nos
procedimentos atinentes as contratações em geral, consultoria e
assessoramento no acompanhamento das execuções contratuais. Os
serviços deverão ser prestados através de visitas semanais, em dias a
serem determinado pela Administração de acordo com as
necessidades, na sede da Prefeitura Municipal de Arandu/SP.
MODALIDADE: Pregão Presencial
ABERTURA: 19 fevereiro de 2021.
HORÁRIO: 10:00 horas
LOCAL: Prefeitura Municipal de Arandu, sito a Rua Dezenove de Março, 480 – Centro –
Arandu/SP.
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (14) 3766-9022 ou na Rua
Dezenove de Março, 480 – Centro – Arandu/SP.
Arandu, 04 de fevereiro de 2021.
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