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CÂMARA MUNICIPAL DE NIOAQUE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER LEGISLATIVO

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 012/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019
A CÂMARA MUNICIPAL DE NIOAQUE (MS), com sede na Rua Cel. Camisão, 791 – Centro – Nioaque/MS, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob n° 24.665.408/0001-40 nesse ato representado por DANILO BORTOLONI CATTI - Presidente do Legislativo
Municipal, por intermédio do Srº. AGUINALDO MONTEIRO GOMES – e seus membros, designado pela Portaria nº. 001/2019
publicada no site do Diário Oficial da Câmara Municipal no dia 11/01/2019, torna público para conhecimento dos interessados que
estará reunida para receber as Documentações e as Propostas da modalidade Tomada de Preços Nº 002/2019 do tipo
“Técnica e Preço”, a qual será processada e julgada de acordo com as disposições regulamentares e contidas na Lei nº
8.666/93, de 21 de Junho de 1993, e suas alterações, e pelas normas e condições deste Edital e seus Anexos, objetivando a
seleção de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria técnica abrangendo as áreas
Contábeis, Orçamentária, Financeira com Responsabilidade Técnica, com orientações e acompanhamento no envio das
prestações de contas SICOM, SICAP, SICONFI, RGF, Balanço Geral, PCASP, MCASP e LRF Transparência do Tribunal de Contas de
Mato Grosso do Sul, bem como E-Cjur atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Nioaque(MS) em conformidade com o
Memorial Descritivo dos Serviços, Edital e seus anexos.
Local e Data da Entrega dos Envelopes e da Realização da Sessão: O recebimento dos envelopes de propostas de preços e
de habilitação serão no dia: 14 de Janeiro de 2020, às 08h00min, na sala do Departamento de Licitações do Município, localizada
à Rua Coronel Camisão n° 791, Centro, Município de Nioaque - MS.
Retirada do Edital: Os interessados deverão adquirir o presente edital de forma eletrônica devendo ser solicitado sem ônus, via
e-mail, através do endereço eletrônico contabilidade@cmnioaque.ms.gov.br desde que preenchido o REQUERIMENTO DE EDITAL,
que poderá ser solicitado através do mesmo endereço eletrônico supracitado. O formulário deverá ser preenchido em papel
timbrado, assinado, carimbado, digitalizado e devolvido por mesmo endereço eletrônico. Poderão participar da licitação em
epígrafe, às empresas regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores do Município de Nioaque/MS ou aqueles que
atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento (arts. 27 a 31 da Lei n. 8.666/93) até o terceiro dia anterior da
data fixada para o recebimento dos envelopes, outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (014 67- 3236-1255) e no
site da Câmara Municipal de Nioaque – MS (www.cmnioaque.ms.gov.br), ou no setor de Licitações das 07h00min às 12h00min de
segunda a sexta-feira. Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão pública,
fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário.
Nioaque(MS), 09 de dezembro de 2019
AGUINALDO MONTEIRO GOMES
Presidente da Comissão de Licitação

Rua Coronel Camisão, 791, centro - Nioaque – MS

