AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021

LUIS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA, Presidente da Câmara
Municipal de Aparecida do Taboado, torna público, a quem interessar, que se acha instaurado na
Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de
Tomada de Preços nº 1/2021, (Processo nº 01/2021) com fundamento nos dispositivos da Lei
nº 8666/1993 com suas alterações posteriores e demais legislações e normas atinentes à espécie e
constantes do Edital, com a finalidade de selecionar proposta, pelo critério de menor preço, no
valor máximo de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensais e R$ 78.000,00 (setenta e oito
mil reais) no período de 12 (doze) meses e com possibilidade de ser aditivado nos exercícios
seguintes, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e
assessoria técnica abrangendo as áreas Contábeis, Orçamentária, Financeira, 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 do Mato Grosso do Sul, para
atender as necessidades da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado/MS, existentes
atualmente e aplicáveis ao objeto, bem como, as que porventura vieram a ser implantadas no
decorrer do contrato a ser firmado, durante o período de 12 (doze) meses.
Nos preços propostos deverão ser computados todas e quaisquer despesas
da empresa e quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais incidentes
sobre o contrato serão de responsabilidade da licitante que vier a ser contratada. Por ocasião de
envio de técnicos/consultores/assessores/prepostos até Aparecida do Taboado, as despesas de
transporte, alimentação e hospedagem serão arcadas exclusivamente pela licitante contratada e
não pela Câmara Municipal.
A pasta contendo o edital e anexos poderá ser obtida pelos interessados,
independentemente de qualquer pagamento, nos dias úteis, no horário de expediente da Câmara
Municipal, (07:00 às 13:00 horas MS) na Câmara Municipal, sito à Rua Ulisses Medeiros de
Figueiredo nº 4015 – Jardim São Bento – Aparecida do Taboado – MS, bem como através de
solicitação para conhecimento, via email cm.aptaboado@camaraapaecidadotaboado.ms.gov.br ,
sem nenhum custo. O edital e anexos também poderá ser consultado no site oficial da Câmara
Municipal, qual seja www.camaraaparecidadotaboado.ms.gov.br no Portal da Transparência.
Os envelopes (propostas de preços e documentos), deverão ser entregues
às 09:00 horas MS do dia 16 (dezesseis) de abril de 2021, na Secretaria Administrativa da
Câmara Municipal, no mesmo endereço acima disposto, mediante protocolo, com audiência
inicial para abertura dos envelopes, prevista para as 09:15 horas MS, desta mesma data, com ou
sem a presença de representantes das empresas concorrentes.
Aparecida do Taboado, 25 de março de 2021.

LUIS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA
PRESIDENTE

