Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Licitação nº 005/2016
Edital de TOMADA de PREÇOS nº 004/2016
Processo Administrativo nº 672/2016
Tipo: Menor preço GLOBAL

Finalidade: Contratar empresa p/ realizar o objeto

Objeto: SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA
EM GESTÃO PÚBLICA

Objetivo: Capacitar os servidores administrativos para
gestão dos recursos financeiros e elaboração de projetos

1ª ALTERAÇÃO DO EDITAL
O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA, por intermédio do Prefeito, torna público para conhecimento dos
interessados que foram procedidas modificações no edital em epígrafe:
1 – das alterações
1.1. Retificado o subitem 1.2 que passa a ter a seguinte redação: “O valor máximo que será aceito para a prestação do objeto
referido no subitem 1.1 é de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensais”.
1.2. Alterada a data para realização da sessão de abertura dos invólucros, processamento e julgamento, passando o conteúdo do
preâmbulo a ter o seguinte teor: “O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA, por intermédio do Prefeito, Sr. Antônio
Juarez Hampel Schlichting, que no uso de suas atribuições torna público, para o conhecimento dos interessados, que às
14h00min, do dia 26 de abril de 2016, na Sala de Licitações, localizada na Av. Júlio de Castilhos, 444 – centro – junto à
Prefeitura Municipal, reunir-se-á a Comissão Permanente de Licitações com a finalidade de realizar os procedimentos inerentes a
esta licitação, a qual se processada nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e, para os casos
específicos, com a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações”.
2 – das demais condições
2.1. Ratificadas as demais condições do edital e dos seus anexos aqui não expressamente modificadas.
São Francisco de Paula, 05 de abril de 2016.

Antônio Juarez Hampel Schlichting
Prefeito

Prefeitura de São Francisco de Paula
Secretaria Municipal de Administração
Av. Júlio de Castilhos, 444 – Centro – São Francisco de Paula – RS – 95400-000 - Fone: (54) 3244-1398.

