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Divulgação

Assessoria e Consultoria em
Licitações
Consultoria Administração Pública: É um serviço realizado por profissionais capacitados e
especializados, para dar orientação nos procedimentos licitatórios e aplicabilidade da Lei
8.666/93.
Consultoria Administração Pública:
- Assessoria e Consultoria em Licitações Públicas;
- Assessoria e Consultoria em Contratos Públicos;
- Elaboração de Editais;
- Treinamento e Capacitação em Licitações;
- Apoio e acompanhamento no Certame Licitatório;
- Publicação dos Avisos, Editais, Extratos;
- Apoio a Gestão administrativa, controle, e contratos;
Consultoria para Administração Privada: é um serviço que conta com uma equipe de
profissionais capacitados e especializados em dar orientação nos procedimentos licitatórios,
engloba também a parte técnica, de como proceder no certame.
Consultoria Empresas:
- Assessoria e Consultoria para empresas em todas as etapas da licitação, através de
profissionais especializados;
- Cadastramento em órgãos públicos – Cadastro no Sicaf
- Gestão de cadastros: documentação necessária para cadastramento da empresa;
- Informativo de Licitações: informações sobre os avisos de licitações que estão sendo
divulgados pela Administração pública, Federal, Estadual e Municipal.
- Análise do edital: verificação do documento convocatório, em busca de irregularidades que
possam restringir o caráter competitivo da licitação.
- Pedidos de esclarecimento: solicitação de informações complementares para viabilizar a

apresentação perante o órgão público e auxílio na elaboração das propostas.
- Gestão de documentos: controle da documentação necessária para habilitação e
participação das licitações.
- Impugnação do edital: adoção das medidas legais cabíveis para retirar as partes que
possam restringir a participação do cliente.
- Preparação dos envelopes: organização de documentos e auxilio na elaboração das
propostas, para apresentação perante o órgão público;
- Acompanhamento da sessão em licitações eletrônicas – participação no ato da realização
da licitação – Pregão Eletrônico – cadastramento das - Acompanhamento da sessão em
licitações presenciais - participação no certame
- Recursos contra inabilitação ou desclassificação – elaboração de petição em casos de
inabilitação ou desclassificação do cliente perante órgão público;
- Mandado de Segurança – adoção de medidas judiciais necessárias.
- Treinamento e capacitação – capacitação para participar do certame licitatório;

