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EDIÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 2021.07.07.001DLE

EXPEDIENTE
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes
Prefeita

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 2021.07.07.001DLE

Francisco Allan Fernandes Rodrigues
Vice-Prefeito

João Germano da Silveira
O Município de Major Sales/RN, por intermédio da Comissão
Especial de Licitação, designada pela Portaria nº 045 de 11
de janeiro de 2021, torna público, que às 10h00min do dia 16
de julho de 2021 (Horário de Brasília/DF), fará realizar
licitação na modalidade Dispensa Eletrônica nº
2021.07.07.001DLE, tipo “menor preço”. A presente
dispensa de licitação tem por finalidade a escolha de
profissional capacitado para executar serviços de supervisão
do prontuário do Cidadão e do E-sus AB Território, instalação,
atualização, backup do PEC, capacitação de profissionais,
geração de relatórios oficiais e não oficiais no PCE (endereço,
faixa etária), capacitação ponderada, trabalho de correção
de cadastro domiciliares e individuais junto aos ACSs e um
técnico do município de Major Sales/RN, com recursos
próprios e de convênios que serão consignados na LOA - Lei
Orçamentária Anual - exercícios de 2021, nas quantidades,
especificações e demais condições descritas no Termo de
Referência. A qual será realizada na sala da Comissão Especial
de Licitação da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN.
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto no Art. 24,
Inciso II da Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com
suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
Na fase externa, o edital do certame estará disponível
gratuitamente
nos
endereços
eletrônicos
www.bbmnet.com.br e www.majorsalesrn.gov.br, podendo
ser solicitado via e-mail cpl.msales@gmail.com e encontramse à disposição dos interessados na sala da Comissão Especial
de Licitação da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN,
localizada a Rua Nilza Fernandes, nº 640, CEP nº 59.945-000,
Centro, Major Sales/RN, a partir do dia 08 de julho de 2021,
no horário de expediente, das 08h00min às 17h00min.
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