
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Praça Misael Luiz de Carvalho, n° 84 - (34) 3851-9812
E-mail: compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br 

2º AVISO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 001/2021

Processo Licitatório nº 002/2021

De ordem do Sr. Prefeito Municipal de Carmo do Paranaíba – MG, por intermédio da Presidente da

Comissão Permanente de Licitações,  Simeire Silva Moreira  Cunha,  legalmente designada pelo Decreto

Municipal nº 6.419 de 14/01/2021 e de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, demais normas

pertinentes e com as condições fixadas neste Edital,  torna-se público para o conhecimento de quantos

possam interessar, que receberemos para protocolo até as 13:00h do dia 18 de fevereiro de 2021, no Setor

de Protocolo da Divisão de Compras e Licitações, à Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84, Centro, propostas

para o referido Edital.

O horário do CREDENCIAMENTO será a partir das  13:10 min do dia  18 de fevereiro de  2021, e

será efetuado conforme a ordem de chegada dos interessados, na Sala de Licitações, situada à Praça

Misael Luiz de Carvalho, nº 84, Centro, em Carmo do Paranaíba-MG.

Após o credenciamento será a realizada a SESSÃO PÚBLICA. 

Do objeto: Contratação  de  empresa  especializada  em assessoria  e  consultoria,  na  gestão  em saúde,

suporte na gestão do SUS, Atenção Básica e sistemas operacionais, auxiliando no gerenciamento financeiro

do SUS, nova pactuação de financiamento da saúde, implantação dos serviços de regulação na saúde,

auxílio  nos  programas do Ministério  da  Saúde,  com vistas  a  melhoria  e  facilitação  às  ferramentas  de

trabalho do Departamento Municipal de Saúde ao atendimento do usuário.

Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitação serão

prestadas pela  Comissão Permanente de Licitações, no horário das 12:00 às 17:00 horas, de segunda a

sexta-feira,  pelo  telefax  (34)  3851-9812,  e-mail:  compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br,  no  endereço

Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84, Centro, Carmo do Paranaíba/MG.

Carmo do Paranaíba, 09 de janeiro de 2021.

SIMEIRE SILVA MOREIRA CUNHA

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Município de Carmo do Paranaíba
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