
 

Processo Licitatório nº 026/2017 

Modalidade: Convite nº 04/2017 

Tipo: Menor preço Global 

Data da Abertura: 15 de Março de 2017 

Data do Encerramento: 23 de Março de 2017 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

 

 

   A Prefeitura Municipal de Nova Aliança torna público que realizará 

licitação na modalidade CONVITE Nº. 04/2017 – PROCESSO Nº. 026/2017, que 

trata de Contratação de empresa especializada em consultoria e assessoria 

administrativa voltada a gestão de convênios, compreendendo: elaboração, 

acompanhamento, resolução de pendências, retorno de diligência e atendimento a 

demais exigências impostas pelos órgãos estaduais e federais, com vistas à 

aprovação de projetos no sistema de portais de convênios (siconv, fundo nacional 

da saúde, funasa, pac 03) e formalização de convênios; assistência técnica em 

elaboração, pagamento por obtv, prestações de contas parcial e final dos recursos 

liberados pelos órgãos federais e estaduais, por meio de convênios e programas de 

interesse da prefeitura, incluindo análise de documentos oficiais; assessoria em 

gestão de convênios incluindo o controle e acompanhamento diário dos prazos de 

vigência dos convênios e programas para execução do objeto pactuado de acordo 

com a legislação vigente disponibilização pessoal multidisciplinar para orientação 

técnica e apoio aos servidores do município e ao próprio gestor para a execução 

das ações dos convênios celebrados e programas diversos de interesse do 

município com visitas semanal no setor de convênio da prefeitura municipal e 

atendimento a distância via telefone, email, aplicativos e redes sociais, conforme 

anexo I que integra o presente Convite.  

   A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 23 de Março de 2017 às 

14:00 horas. 

     O Instrumento Convocatório em inteiro teor estará a disposição dos 

interessados na Praça Padre João Nolte, nº 22, centro, no horário de 

funcionamento da Prefeitura Municipal de Nova Aliança - SP. 

   O presente Aviso é publicado por afixação para os fins do Parágrafo 

3º, do artigo 22 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações 

posteriores, nesta data. 

 



 

Prefeitura Municipal de Nova Aliança, 15 de Março de 2017. 

 

 

Augusto Donizetti Fajan 

Prefeito Municipal 

 

 

Andréa Boraschi Vicente 

Presidente da Comissão de Licitação 
 


