
 
1 

  
 

                                               
  

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ARAPORÃ 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

Processo Licitaório nº 001/2017 
O Departamento Municipal de Água e Esgoto de Araporã/MG, por intermédio de seu Pregoeiro e 
Equipe de Apoio designados pelo Decreto n.º 3006/2017, torna público aos interessados que, no 
dia 25 de JANEIRO de 2017, as 10h00, no Departamento de Compras, situado na Rua José 
Inácio Ferreira, n.º 58, Centro, nesta cidade, em sessão pública, fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 01/2017, tipo “Menor Preço”, sob o julgamento de 
menor preço por Item, objetivando a Contratação de prestação de serviços de Assessoria e 
Consultoria contábil para elaboração dos balancetes mensais de janeiro a dezembro de 2017, 
bem como a consolidação de informações para a realização do balanço geral para o DMAE - 
Departamento Municipal de água e Esgoto de Araporã/MG, como também nas especificações 
contidas no Anexo III – Termo de Referência do Edital de Licitação, esclarecendo que a presente 
licitação e consequente contratação serão regidas pela Lei Federal n.º10.520 de 17 de julho de 
2002, Lei Municipal nº 590 de 16 de novembro de 2005, pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho 
de 1993, Lei Federal n. 12.846/2013, e pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos. 
Edital: Está disponível gratuitamente, contendo as instruções e condições para participação aos 
interessados, podendo obter melhores informações junto a Comissão de Licitação, situada na 
Rua José Inácio Ferreira, n.º 58, Centro, nesta cidade, em horário de atendimento, das 8h as 11h 
e das 12h30 as 17h30, ou pelo telefone 34-3284-9516. 
Edital: Está disponível gratuitamente, contendo as instruções e condições para participação aos 
interessados, podendo obter melhores informações junto a Comissão de Licitação, situada na 
Rua José Inácio Ferreira, n.º 58, Centro, nesta cidade, em horário de atendimento, das 8h as 11h 
e das 12h30 as 17h30, ou pelo telefone 34-3284-9516. 

Araporã/MG, 10 de janeiro de 2017. 
Vilma Fernandes da silva 

Pregoeiro Oficial 
 

 
 
 
 


