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AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi, convida a 

população estivense para participar da  Audiência Pública 

de avaliação de cumprimento das metas  do 3º Quadrimestre 

de 2020, a realizar-se excepcionalmente via internet. 

Dia: 18/03/2021 

Horário: 16h 

Transmissão AO VIVO 

http://www.facebook.com/prefeituraestivagerbi 

CANAL OFICIAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA 

____________________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

CARTA-CONVITE Nº 01/2021 

O objeto do presente é a contratação de prestação de 

serviços técnicos de consultoria e assessoria para 

treinamento e capacitação de servidores; orientação 

dos servidores e gestores do Legislativo Municipal 

quanto à correta aplicação das legislações vigentes e 

outras que porventura venham a ser promulgadas, 

envolvendo as áreas de licitação e contratos; 

orçamentária e patrimonial; recursos humanos e folha 

de pagamentos; tecnologia da informação; visando 

capacitar os vereadores para proposituras e ações 

legislativas com ênfase nos princípios constitucionais 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade e da eficiência, além de emitir pareceres 

acerca de atos administrativos e das proposituras a 

serem apreciadas pelo plenário da Câmara Municipal 

de Estiva Gerbi. E constantes no Anexo I (Termo de 

Referência) do Edital Convite 0001/2021. O 

Presidente da Câmara Municipal de Estiva Gerbi no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que 

HOMOLOGA o julgamento proferido pelo Presidente 

da Comissão Permanente da Licitação CELSO DE 

BARROS, nos autos da Carta Convite nº 01/2021 e 

em consequência ADJUDICA o objeto da presente 

licitação, à empresa STIMA CONSULTORIA E 

ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO 

PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA, vencedora do 

certame no valor total de R$ 38.400,00. Data da 

Homologação 01/03/2021. E convoca a empresa 

STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA 

ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E 

EMPRESARIAL LTDA, para no prazo de cinco dias 

úteis, contados desta publicação, comparecerem na 

sede desta Autarquia para assinatura do Termo de 

Contrato. 

 

Câmara Municipal de Estiva Gerbi, 01 de março de 

2021. 

 

ADEVANIL MOREIRA 

Presidente                                                

 

Certifico que o presente foi registrado, 

encaminhado para publicação e afixado em local 

próprio da Câmara Municipal. 

 

CELSO DE BARROS 

Chefe de Gabinete 

___________________________________________ 

 

EXPEDIENTE 

 

A publicação do Semanário Oficial do Município de 

Estiva Gerbi obedece á Lei nº 926 de 03 de Fevereiro de 

2017, que cria o Diário Oficial Eletrônico do Município. 
 

Este Semanário veicula atos oficiais do município, e 

outros atos de interesse do Executivo e da Câmara 

Municipal. 
 

Sua produção está sob a responsabilidade da Assessoria 

de Imprensa. (Versão Digital) 

_______________________________________________ 

http://www.facebook.com/prefeituraestivagerbi

