
 

 

 

 

 

C.N.PJ. nº 11.040.904/0001-67 

Praça Padre Francisco Pedro da Silva, nº 145 – Centro 

CEP 56.200-000 – Ouricuri - Pernambuco 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 

 

OBJETO: A Contratação de empresa especializada para assessoria e consultoria contemplando serviços 

de técnicos, administrativos e jurídicos na área de desenvolvimento institucional para instauração e feitura 

de todos os atos administrativos referentes a levantar as informações necessárias a instruir e orientar a 

feitura de um Processo Licitatório, no qual  tem por escopo a prestação de serviços técnicos, com adoção 

de PLANO DE CAPTAÇÃO DE RECURSO, objetivando a realização de todos os atos administrativos, 

entre eles: detalhar sua localização no estado; na Região Nordeste e no País; fazer um levantamento na 

sua densidade demográfica; levantar seu índice de desenvolvimento humano; fazer o levantamento da 

estimativa populacional atual no município, utilizando critérios como as Resoluções do IBGE e do dados 

do SIAB; sugerir a inclusão de uma cesta básica de produtos a serem exigidos pela instituição financeira 

vencedora do certame; bem como sugerir valores com base no utilizado no mercado com parâmetros para 

cobranças de taxas máximas aos servidores; mapear a população por zonas (urbana e rural); informar e 

orientar a CPL quanto a legislação específica do sistema financeiro nacional, em especial as Resoluções 

do BACEN quanto a matéria específica, tudo com o fito de colaborar a realização do processo licitatório 

para captação de recurso através de concessão de uso e movimentação da Conta Única e realização de 

pagamento de servidores municipais, dentre eles apresentar sugestões na elaboração de Minuta do Edital 

Licitatório para Licitar, na Modalidade “PREGAO” e do Tipo “Maior Oferta”,ou no parecer para 

viabilizar contratação direta;  a Folha de Pagamento dos Servidores da Prefeitura; a Folha de 

Fornecedores da Prefeitura; e a disponibilização com exclusividade do Empréstimo Consignado para o 

Funcionalismo Público Municipal; Fazendo parte dos serviço ora contratado orientar a CPL na resposta a 

esclarecimentos feitos pelas instituições financeiras interessadas em adquirir a concessão, bem como 

também o acompanhamento de todo o trâmite do Processo de Licitação em conjunto com os órgãos e 

secretarias municipais e demais prestadores de serviços municipais, atuando de forma orientativa nos 

recursos administrativos em todas a suas etapas, e procedimentos judiciais possivelmente existentes 

referentes ao objeto desta contratação, que tem por escopo a Contratação de Instituição Financeira através 

de concessão de uso, por 05 (cinco) anos, para Movimentação da Conta única e Realização da Folha de 

Pagamento do Pessoal do Município. 

Valor máximo: 20% do valor arrecadado. 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 19 de fevereiro de 2020, 

às 08h30min (horário local). LOCAL: Sala de Licitações, na Sede da Prefeitura, localizada na Praça 

Padre Francisco Pedro da Silva, 145, Centro, Cidade de Ouricuri, Estado de Pernambuco, CEP 56.200-

000.  

RETIRADA DO EDITAL: O Edital, informações e seus anexos podem ser adquiridos na sala da 

Comissão Permanente de Licitação de segunda a sexta (exceto feriados), no horário das 07h30min às 

12h00min como também na página do site oficial da prefeitura, no endereço eletrônico: 

http://www.ouricuri.pe.gov.br/novosite/ 

 

Ouricuri (PE), 06 de fevereiro de 2020. 

 

Ritta de Cássia de M. Soares 



 

 

 

 

 

C.N.PJ. nº 11.040.904/0001-67 

Praça Padre Francisco Pedro da Silva, nº 145 – Centro 

CEP 56.200-000 – Ouricuri - Pernambuco 

 

Pregoeira 

 

 


