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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO)
O Pregoeira da Câmara Municipal de Santa Cruz/RN torna público
a quem interessar, que estará realizando no dia 24 de agosto de
2021,  às  08h00min,  a  Licitação  –  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº
001/2021, registro de preço para eventual contratação dos serviços
relacionados  ao  setor  de  Recursos  Humanos  e  serviço  em
atualização de layout website em www.santacruz.rn.leg.br, adição
novos botões de fácil acesso ao portal da transparência, prestação
de serviço adaptativa, corretiva, evolutiva, preventiva e inclusão
mensal de informações ao portal da transparência Lei 12.527 de
novembro  de  2011  e  suas  alterações,  de  modo  a  atender  as
necessidades da Câmara Municipal de Santa Cruz/RN. Ressalte-se
que a  sessão pública  será  processada mediante  a  utilização de
normas  e  medidas  de  segurança  preventivas  visando  o
enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  decorrente  do
Corona vírus (Covid-19), no âmbito do Município de Santa Cruz/RN,
mantendo-se  a  distância  mínima de um metro  e  meio  entre  as
pessoas presentes, como também utilizando-se o álcool em gel para
fins de higienização dos participantes. Caso o licitante opte em se
fazer presente na sessão pública, DEVERÁ estar portando máscara
para seu uso pessoal; não estar em quarentena determinada pelos
Órgãos  de  Saúde  Estadual  e/ou  Municipal;  e  obedecer  ao
distanciamento recomendado. O Edital encontra-se disponível na
sede  da  Câmara  Municipal,  à  Rua  Sen.  Georgino  Avelino,  10,
Centro, Santa Cruz/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de
segunda a sexta-feira.
Santa Cruz/RN, em 11 de agosto de 2021.
Pregoeiro
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