
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021  

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2021 
 

O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às 
09h do dia 05 de março de 2021, na Sala de Licitações do Paço Municipal, na 
Avenida Brasil, nº 245, centro, em Três Barras do Paraná/PR, PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo avaliação MENOR PREÇO, empreitada por preço GLOBAL, 
objetivando a Contratação de empresa para consultoria e assessoria técnica 
nas áreas administrativas, contábeis e planejamento, na elaboração e 
apresentação dos serviços de prestação de contas, elaboração de atos 
administrativos tais como portarias, decretos, projetos de lei, defesas e 
consultas administrativas junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, Ministérios Federais, Caixa Econômica Federal e demais órgãos da 
administração Estadual e Federal, revisão e aprovação do Plano Plurianual 
(PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária (LOA), 
elaboração e apresentação de Audiências Públicas, acompanhamento e 
elaboração de processos para capacidade de endividamento, 
acompanhamento da liberação e execução de emendas parlamentares, 
correspondência relacionada à área econômica do Município, 
acompanhamento do Prefeito juntos aos órgãos federais e estaduais, 
acompanhamento dos documentos relacionado aos atos de pessoal, 
acompanhamento, elaboração e assessoramento de documentos nos 
processos licitatórios, assessoramento no trâmite de Concursos Públicos e 
Testes Seletivos, acompanhamentos nos cumprimentos dos índices definidos 
em lei, em especial despesa com pessoal, gasto com educação, saúde, 
publicidade e recursos vinculados, controle de gastos e receitas para evitar 
déficit orçamentário e financeiro 
 
A íntegra do instrumento convocatório e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, 
ser obtido através do site www.tresbarras.pr.gov.br, ou solicitada através do e-mail 
licitação@tresbarras.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de 
esclarecimentos deverão se encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou 
e-mail acima mencionados – Telefone (45) 3235-1212. 
 

P U B L I Q U E - S E. 

 
Três Barras do Paraná/Pr, 22 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

GERSO FRANCISCO GUSSO 
Prefeito Municipal 
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