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Atividades 
Realizadas
A Secretaria de Compras e Licitações, no mês de outubro de 2022, cumprindo
suas tarefas pertinentes a pasta, objetivando subsidiar as demais Secretarias
que compõem a estrutura organizacional do Município de Paraíba do Sul, bem
como buscando a manutenção da transparência dos serviços prestados para a
população Sul Paraibana, vem, por meio deste, demonstrar de maneira
sintetizada, as atividades realizadas no mês em pauta, tais como:

Atas de Registro de Preços - 27 (vinte e

sete);

Contratos de Prestações de Serviços  26

(vinte e seis);

Licitações Programadas - 15 (quinze):

Adiada - 01 (uma);

Deserta - 03 (três);

Fracassada - 03 (três).

Licitações Realizadas:

Pregão Eletrônico - 12 (doze);

Tomada de Preço - 03 (três).

Minutas de Editais de Licitação – 26

(vinte e seis);

Editais de Licitação – 16 (dezesseis);

Instruções, pareceres e despachos

diversos em processos administrativos -

369 (trezentos e sessenta e nove);

Termos de Retificação de Atas de

Registro de Preços - 07 (sete);

Apostilamentos Diversos - 04 (quatro).

Demais Atividades
Atualizações permanentes do Sistema SIGFIS;

Cotações de preços;

Lançamentos de processos licitatórios, dispensas de licitação, atas de registro de

preço e contratos no portal da transparência;

Permanente apoio às Secretarias Municipais com relação à elaboração de Termos de

Referência e demais procedimentos administrativos e operacionais que norteiam os

certames licitatórios.



Dados
Demonstrativos
Por derradeiro, objetivando uma melhor visualização dos trabalhos
desenvolvidos, juntamos gráfico demonstrativo, ressaltando os assuntos com
maior incidência em sua demanda, tencionando uma percepção resumida dos
serviços prestados e concluídos pela equipe técnica desta Secretaria.
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