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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE SUSPENSÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2018
- PROCESSO Nº. 713.065/2018.

A Prefeita do Município de Serra Caiada/RN, na ausência do
Pregoeiro Municipal que se encontra amparado por atestado médico,
em função de alterações no Edital e Termo de Referência, torna
pública a suspensãosine diedo Pregão nº. 024/2018, com o objetivo de
Contratação de Sociedade de Advogados para prestação de serviços de
assessoria e consultoria de apoio à administração na área tributária
visando reestruturar o setor de tributos municipais, mediante
assessoramento na Procuradoria Jurídica, através de instauração e
acompanhamento de processos administrativos tributários,
coordenação de atividades tributárias vinculadas do município no
exercício de sua competência constitucional, além da coordenação dos
atos de controle, fiscalização, administração e arrecadação de tributos,
bem como ajuizamento de execuções fiscais dos tributos inscritos em
dívida ativa municipal; execução de títulos extrajudiciais, elaboração
de Projetos de Lei e Atos administrativos (decretos, atos normativos,
portarias, Instruções normativas etc.) de competência do Poder
Executivo objetivando o aumento de arrecadação, combate à evasão
de divisas, à sonegação fiscal e renúncia fiscal, cujas especificações
encontram-se detalhadas no ANEXO I – Termo de Referência. Que
seria realizado no dia 31 de Agosto de 2018 a partir das 09:00 horas.
A nova data de realização da sessão e de disponibilidade do edital aos
interessados será divulgada oportunamente, pelos mesmos meios de
divulgação utilizados anteriormente. Esclarecimentos e informações
serão prestados pelo Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às
12 horas aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal, no
endereço Rua Getúlio Vargas, 47 - centro, pelo e-mail:
cpl.pmsc@gmail.com ou pelo telefone (84) 3293-0038.
Serra Caiada/RN, Em 28 de Agosto de 2018.
MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO.
Prefeita Municipal.
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