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AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2019. Processo Administrativo nº 02.1911.006/2019. A Prefeitura 

Municipal de Gonçalves Dias – MA, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 

interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, objetivando a 

Contratação de empresa para prestação de serviços de análise e consultoria jurídico-tributária para recuperação de créditos 

pertencentes ao município, abrangendo créditos decorrentes de repasses incorretos realizados por outros entes da federação,  Fundo 

de Participação dos Municípios – FPM, Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e do Programa Estratégia da 

Saúde da Família – ESF incluindo o assessoramento e transferência de tecnologia à procuradoria municipal para a adoção das 

medidas administrativas e/ou judiciais necessárias à recuperação dos créditos identificados para atender as necessidades do 

Município, em conformidade com as especificações contidas no Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei 

Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 13 de dezembro de 2019. A 

sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação – CPL,  à Praça João Afonso Cardoso, 404, centro, Gonçalves Dias – MA, no dia, hora e local citados, em 

que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo 

endereço para consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento 

adicional no mesmo endereço e através E-mail: cplgdias@hotmail.com.. Gonçalves Dias (MA), 21 de outubro de 2019. Regilane do 

Nascimento Nunes Silva– Presidente da CPL. 
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