
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA                                      
ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Ref.: Pregão nº 21/2.020 

Processo nº 093/2020 

 

  A Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista, através 
do Sr. Pregoeiro, comunica, que nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2.002, regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 2136, de 04 de Junho de 2.009, aplicando-
se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993, e as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, 9.854/99, Lei nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de Agosto 
de 2014; se encontra aberto o Pregão Presencial n.º 21/2.020, do tipo menor preço 
global, para a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Elétrica para prestação 
de serviços técnicos para a realização de adequação nas contas de energia elétrica, apurar 
irregularidades, desvios e, ainda, auferir restituição e recuperação de valores pagos a maior 
administrativamente, conforme Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010 da 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, dos últimos 120 (cento e vinte) meses, deverá 
também verificar o modelo tarifário aplicado, efetuar a conferência de faturas do período 
citado objetivando a redução de custos nos valores pagos, nas tarifas aplicadas e nos tributos 
incidentes sobre as faturas, inclusive nas Instalações de Iluminação Pública B4a, em 
conformidade com o discriminado no Anexo I - Termo de Referência e nas especificações e 
condições constantes deste Edital e seus Anexos. 
 
DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 05/10/2020 as 09:00 HORAS 
 
 
 A cópia desse instrumento convocatório está sendo 
anexada no local de costume, e disponibilizada no site: 
http://www.monteazulpaulista.sp.gov.br, ficando estendida a todos os interessados do ramo 
de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de 
credenciamento, as exigências e condições contidas no edital. 

 

Monte Azul Paulista - SP, 18 de setembro de 2.020. 

   

 

 

Marcelo Otaviano Dos Santos 
Prefeito Do Município 

 
 
 
 
 
 
 


