
 ERRATA E RERRATIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 09/2021 

 
Na publicação do Edital de Licitação modalidade Pregão, forma Presencial, autuado 
e registrado sob o nº 09/2021, erroneamente quando da emissão do extrato do ato 
convocatório, foi digitado a data errada, dessa forma ficando incorreta a data para 
sessão de credenciamento e julgamento. Portanto, emitimos a presente errata com 
os temos abaixo:  
 
ONDE SE LÊ:  
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 
 
LEIA-SE:  
O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às 
09h do dia 08 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 
 
Através da presente errata, fica rerratificado o Aviso de Licitação Pregão Presencial 
nº 09/2021, corrigindo a parte apresentada com erro e confirmando a veracidade do 
restante do seu conteúdo, mantendo os demais dados inalterados. 
 

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

 
Três Barras do Paraná/PR, 23 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

GERSO FRANCISCO GUSSO 
Prefeito Municipal 

 


