Câmara Municipal de Bom Jardim de Minas
Estado de Minas Gerais

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo de licitação no 01/2017
Tomada de preços no 01/2017 – Técnica e Preço

A Comissão Permanente de Licitações comunica a todos os interessados
que a Câmara Municipal de Bom Jardim de Minas abriu licitação pública, na modalidade e
tipo acima indicados, regida pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, tendo como objeto a
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica
para o Poder Legislativo, incluindo a representação judicial da Câmara.
Especificações Gerais:
- Síntese do objeto: 1) Prestação de consultoria técnica jurídica em matéria
municipal, legislativa e administrativa (atendimento de consultas, elaboração
de pareceres, elaboração ou aprovação de minutas de contratos, editais,
atos normativos e proposições, orientação ao processo legislativo,
suporte a licitações, suporte a CPI´s, etc); 2) Prestação de serviços
jurídicos perante os órgãos judiciários e fiscalizadores (defesa em juízo e
a
promoção de ações em 1 instância, elaboração de representações e
denúncias ao Ministério Público, Tribunal de Contas, etc).
- Regime: Atendimento à distância (telefone, internet, etc, das 8:00 às
18:00 h., e em horários de reuniões da Câmara) e presencial (pelo menos
3 visitas por mês, pessoalmente pelo responsável técnico credenciado na
licitação), com possibilidade de visitas extras remuneradas.
- Vigência prevista: abril a dezembro de 2017, com possibilidade de
prorrogação posterior.
- Critérios para julgamento da proposta técnica (pontuação): tempo de
atividade na área de Administração Pública, experiência de Assessoria e
Consultoria para órgãos públicos, experiência em ações judiciais para
órgãos públicos, especialização do responsável técnico, participação em
congressos e seminários, participação em cursos.
- Limite de preço (horário mensal): R$ 4.053,00.
O edital completo encontra-se à disposição dos interessados na
Secretaria da Câmara, onde os interessados deverão apresentar as suas propostas,
observando as seguintes datas:
- Protocolo dos documentos para cadastramento: Até 27/03/2017.
- Prazo para entrega de envelopes: 30/03/2017, às 13:00 h.
- Reunião para início do julgamento (julgamento da habilitação):
30/03/2017, 15:00 h.
Bom Jardim de Minas-MG, 24 de fevereiro de 2017.
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