
 

RETIFICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Jaciara

que realizará licitação na modalidade 

TECNICA E PREÇO, que tem como objeto a 

prestação serviços de advocacia e consultoria jurídica destinada ao atendimento das 
demandas de serviços no âmbito administrativo e judicial, na defesa dos interesses do 
contratante, relacionados com as prestações de contas de convênios pretéritos, firmados com a 
União e o Estado, em face das pendências junto aos diversos órgãos da União, do Est
TCE, TCU e as ações judiciais relacionadas às contas dos convênios pendentes, 
risco de prejuízos ao Município
Resolve: RETIFICAR a data da realização do Certame, no seguin

realizar-se no dia 11 DE NOVEMBRO DE 2019 
NOVEMBRO DE 2019 - 09h00 
site www.jaciara.mt.gov.br ou na Prefeitura

até às 18:00 horas. Informações: tel. (0**66) 3461 7925. Jaciara, 24 de outubro de 2019.

 

MARCOS VINÍCIOS DE JESUS ABRAHÃO
Presidente da CPL 

  

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 009/2019

               
A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 

ue realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS DE N.º 009/2019
, que tem como objeto a “Contratação de pessoa jurídica habilitada para 

prestação serviços de advocacia e consultoria jurídica destinada ao atendimento das 
s de serviços no âmbito administrativo e judicial, na defesa dos interesses do 

contratante, relacionados com as prestações de contas de convênios pretéritos, firmados com a 
União e o Estado, em face das pendências junto aos diversos órgãos da União, do Est

e as ações judiciais relacionadas às contas dos convênios pendentes, 
risco de prejuízos ao Município”, nos termos da Lei Federal n.º 8666/93 e alterações posteriores

a data da realização do Certame, no seguinte aspecto:

11 DE NOVEMBRO DE 2019 - 14h00; LEIA-SE: a realizar

09h00 - MT. Os interessados poderão obter o Edital completo através do 

ou na Prefeitura, à Av. Antonio Ferreira Sobrinho, n.º 1075, das 12:00 

até às 18:00 horas. Informações: tel. (0**66) 3461 7925. Jaciara, 24 de outubro de 2019.

MARCOS VINÍCIOS DE JESUS ABRAHÃO 

 

 

TOMADA DE PREÇOS 009/2019 

MT, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 

TOMADA DE PREÇOS DE N.º 009/2019 do tipo 

Contratação de pessoa jurídica habilitada para 
prestação serviços de advocacia e consultoria jurídica destinada ao atendimento das 

s de serviços no âmbito administrativo e judicial, na defesa dos interesses do 
contratante, relacionados com as prestações de contas de convênios pretéritos, firmados com a 
União e o Estado, em face das pendências junto aos diversos órgãos da União, do Estado, 

e as ações judiciais relacionadas às contas dos convênios pendentes, com potencial 
nos termos da Lei Federal n.º 8666/93 e alterações posteriores. 

te aspecto: ONDE SE LÊ: a 
realizar-se no dia  26 DE 

. Os interessados poderão obter o Edital completo através do 

, à Av. Antonio Ferreira Sobrinho, n.º 1075, das 12:00 

até às 18:00 horas. Informações: tel. (0**66) 3461 7925. Jaciara, 24 de outubro de 2019. 


