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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021 
 
 

A Prefeitura Municipal de Honório Serpa – PR avisa aos interessados que fará realizar no dia 10 de 

Junho de 2021 às 09hs00min, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial tipo 

Menor Preço por Item, para Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e 

captação de Recursos Federais a Fundo Perdido ou por meio de financiamentos e Gestão de 

Convênios da administração municipal com os diversos ministérios, secretarias e órgãos do 

Governo Federal e ao Governo Estadual; Os serviços compreendem: acompanhamento da 

regularidade institucional de entidade junto ao SICONV ( portal dos convênios), SIAF (CAUC e 

CADIN), Plataforma  + Brasil (SICONV) e demais sistemas: acompanhamento de elaboração 

de projetos nos sistemas SICONV ( portal dos convênios) fundo nacional de saúde, SIMEC, 

sistema integrado de monitoramento, execução e controle dos ministérios de educação) e 

outros sistemas disponibilizados pelo governo federal. Orientação, conferencia e 

acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE, serviços de Prestação de 

Contas nos sistemas específicos e disponibilização de sistema de informações via web e site 

móbile (licenciamento) para gestão, monitoramento, acompanhamento e orientações dos 

programas do Governo Federal e Estadual, de acordo com os termos e demais anexos do 

presente edital.e que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.  

 

Do Protocolo E Sessão De Abertura: O Credenciamento e os envelopes de Proposta e Habilitação 

deverão ser protocolados no dia 10 de Junho de 2021, das 08hs00min horas até as 08hs30min. 

Local do protocolo e da realização da sessão pública do pregão: Sala de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Honório Serpa – PR, situada na Rua Elpídio dos Santos, Nº 541, centro, na cidade de 

Honório Serpa – PR. 

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Licitações. Informações 

complementares através do telefone (46) 3245-1130 pelo e-mail:  

licitacaopmhonorioserpa@gmail.com. 

 

 
Honório Serpa, 25 de maio de 2021. 
 

Lucio Diego Guerra 
Pregoeiro 

 
 


