
         PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR. 
 

EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) 

AVISO Nº 01 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2021 

 
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna público que fará realizar no 

local e data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, de acordo com as 
condições particulares do Edital, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto 
federal 10.024, de 20 de setembro de 2019 e, os artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da LC-
123/2006 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 
alterações e demais normas em vigor que regem a matéria.  
OBJETO: Treinamento e Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização 
e captação de Recursos Federais a Fundo Perdido ou por meio de financiamentos e 
Gestão de Convênios da administração municipal com os diversos ministérios, secretarias 
e órgãos do Governo Federal e ao Governo Estadual, sendo 04 (quatro) horas semanais; 
treinamento, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas – 
PAR do FNDE, sendo no mínimo 40 horas totais “in loco”, serviços de Prestação de 
Contas nos sistemas específicos e disponibilização de sistema de informações via web e 
site móbile (licenciamento) para gestão, monitoramento, acompanhamento e orientações 
dos programas do Governo Federal e Estadual, quantidades e exigências estabelecidas no 
Anexo I do edital. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas  do dia 23/11/2021. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min. do dia 23/11/2021 
LOCAL: www.bll.org.br  
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por lote. 
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser obtidos na sede da 
Prefeitura, nos dias úteis das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, ou através da  
webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e www.bll.org.br demais informações 
através do telefone/fax (0xx46) 3572-8000; e email: licitacaocruzeiro@hotmail.com 

 
 
 
Cruzeiro do Iguaçu/PR, em 09 de novembro de 2021. 

 
 
 

 

 
 

LEONIR ANTÔNIO GELHEN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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