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CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 11ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 03/2020 - CARTA CONVITE - MENOR PREÇO
O Conselho Regional de Serviço Social - CRESS-11ª Região/PR, por sua Presidente,

Assistente Social Sra. Andrea Luiza Curralinho Braga, inscrita no CPF/MF sob n o 003.710.999-
51, e do RG: 6.558.569-3, também representada pela Comissão Permanente de Licitação, leva
ao conhecimento dos interessados que em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, e suas
alterações posteriores, encontra-se aberta a Carta Convite Menor Preço" supramencionada,
objetivando a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Limpeza e Zeladoria
para utilização pelo Órgão, no período de 12 (doze) meses para finalidade de cumprimento das
atividades da entidade. O preço máximo global objeto deste edital e respectivas condições é de
R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) Ano, R$ 1.666,66 (Um mil seiscentos e sessenta e seis reais
mensais). As propostas, que deverão estar acondicionadas em envelopes lacrados fazendo
referência à carta convite menor preço, serão recebidas até às 08:45 horas do dia 15/12/2020
na sede do Conselho, sito na Rua Monsenhor Celso, nº. 154, 13º andar. Os envelopes serão
abertos às 09:00 horas, horário de Brasília do dia 15/12/2020, na sede do Conselho. O Edital
completo contendo todas as especificações e condições poderá ser solicitado por e-mail,
através dos e-mails: licitação@cresspr.org.br e licitacao2@cresspr.org.br ou ainda encontra-se
disponibilizado através do site http://www.cresspr.org.br/site/category/licitacoes/ edital nº
03/2020 -Carta Convite Menor preço - SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA. Em razão das
recomendações dos órgãos de saúde e vigilância sanitária, realizaremos a sessão de abertura
dos envelopes mantendo-se a distância adequada entre as pessoas presentes (1,5 metros),
sendo obrigatório o uso de máscaras por todos os participantes, uso do álcool em gel , faremos
a sanitização completa da sala de licitações, será admitido apenas um representante por
licitante, sendo que o comparecimento é facultativo na forma do previsto na Lei 8666/90 e os
prazos para recurso terão início após a publicação da Ata final da licitação que será direcionada
a todos os licitantes que enviaram propostas.

Curitiba, 4 de dezembro de 2020.
ANDREA LUIZA CURRALINHO BRAGA

Conselheira Presidente CRESS 11ª Região/PR

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO
ESTADO DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020 - UASG 926771

Nº Processo: 026/2020. Objeto: Registro de Preços para aquisição de

equipamento de Ti para atender a Sede e as seccionais do Conselho Regional

dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia.. Total de Itens Licitados: 5.

Edital: 07/12/2020 das 09h00 às 14h00. Endereço: Av Tancredo Neves n 620

Cond Mundo Plaza s 1320 Cam Das Arvores, Caminho Das Arvores -

Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/926771-5-00001-2020.

Entrega das Propostas: a partir de 07/12/2020 às 09h00 no site

www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/12/2020 às 09h00 no site

www.gov.br/compras. Informações Gerais: Informação do edital e seus anexos

através do telefone (71)3241-1087 ou encaminhar e-mail para

compras1@corebahia.org.br, no horário de 09:00h às 14:00h. .

WILLIAMS DO ESPIRITO SANTO ARAUJO

Equipe de Apoio
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