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TOMADA DE PREÇOS nº 003/2021 

PROCESSO nº 052/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A Comissão de Licitação do Município de Simão Pereira, faz saber que, nos 

termos do que dispõe a Lei nº 8.666/93, receberá no dia 15 (quinze) de junho de 2021, 
às 10:00h (dez) horas, na sede da Prefeitura (Sala de Licitações), localizada na Rua 
Duarte de Abreu, nº 90, Bairro: Centro, na cidade de Simão Pereira no Estado de Minas 
Gerais, os documentos relativos à habilitação e proposta para Contratação de 
empresa especializada para - Prestação de serviços para assessoria e consultoria 
em Administração Pública direcionados aos serviços de controle interno e 
planejamento da gestão municipal (implantação de normativos: rotinas, 
fluxogramas, treinamentos. E ainda assessoramento técnico ao gabinete do 
prefeito e secretarias nas áreas de administração e controladoria. Atendimento 
técnico via telefone, acesso remoto, visita in loco e devendo ainda atender todas 
as necessidades legais, observadas as condições, características e 
especificações técnicas determinadas neste edital e em seu Anexo I - Termo de 
Referência. 

 
Poderão participar pessoas jurídicas, devidamente cadastradas, no prazo de 

validade, ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 
3º (terceiro) dia anterior à data do recebimento das propostas, através da entrega do 
invólucro de habilitação à Comissão, na forma do disposto no § 2° do art. 22 da Lei 
8.666/93. 

O edital completo poderá ser obtido pelos interessados presencialmente na 
Comissão de Licitação ou por solicitação através do site 
https://simaopereira.mg.gov.br/site/, ou pelo e-mail 
licita@simaopereira.mg.gov.br, no horário de 07:00 às 16:00h. 

 
 
Simão Pereira 21 de maio de 2021. 
 
 
Guido Gouvêa Cunha 
Presidente da Comissão de Licitações 
 

- CERTIDÃO - 
 

Certifico e dou fé que o instrumento convocatório referente ao Processo Licitatório nº 
052/2021, modalidade Tomada de Preços nº 003/2021, foi publicado e afixado na integra 
no Quadro de Avisos do Município, nesta data. Por ser verdade firmo a presente.  
 
Simão Pereira/MG, 21 de maio de 2021. 
 
 

Thamiris Domingos Fernandes 
Auxiliar Administrativo 

 


