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TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO 

 

Ref.: 
Processo n.º030/2019 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2019 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de 
hospedagem e alimentação, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Bannach e suas secretarias. 

. 
 

  A Prefeita Municipal de Bannach – PA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a 
Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002, acatando o julgamento do certame Licitatório Pregão Presencial n.º 022/2019 em que o 
Pregoeiro “Advaldo Rodrigues da Silva” julgou, e apontou como vencedora do certame a empresa: SONIA DOS 
SANTOS GUTZ56538715249, CNPJ: 29.163.668/0001-31, onde foi vencedora do certame em epígrafe conforme abaixo 
especificado: 

 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT V. TOTAL  

1 DIARIA 50 
Hospedagem em APARTAMENTO SIMPLES, cama de casal acompanhado com café 

da manhã (tv, ventilador, wi-fi, banheiro privativo amplo, roupas cama e banho, 
lavandeira, sala de reunião, serviços de despertador, guarda roupa, estacionamento) 

         81,00  
             

4.050,00  

2 DIARIA 50 

Hospedagem em APARTAMENTO SIMPLES, cama de solteiro acompanhado com 
café da manhã (tv colorida, ventilador, wi-fi, banheiro privativo amplo, roupas cama e 

banho, lavandeira, sala de reunião, serviços de despertador, guarda roupa, 
estacionamento) 

         71,00  
             

3.550,00  

3 DIARIA 50 

Hospedagem em APARTAMENTO DUPLO , cama de casal  e solteiro acompanhado 
com café da manhã (tv colorida, ventilador, wi-fi, banheiro privativo amplo, roupas 

cama e banho, lavandeira, sala de reunião, serviços de despertador, guarda roupa, 
estacionamento) 

       105,00  
             

5.250,00  

4 DIARIA 30 

Hospedagem em APARTAMENTO DUPLO SIMPLES, cama de solteiro    
acompanhado com café da manhã (tv colorida, ventilador, wi-fi, banheiro privativo 

amplo, roupas cama e banho, lavandeira, sala de reunião, serviços de despertador, 
guarda roupa, estacionamento) 

         83,00  
             

2.490,00  

5 DIARIA 30 

Hospedagem em APARTAMENTO TRIPLO SIMPLES , cama  de solteiro 
acompanhado com café da manhã (tv colorida, ventilador, wi-fi, banheiro privativo 

amplo, roupas cama e banho, lavandeira, sala de reunião, serviços de despertador, 
guarda roupa, estacionamento) 

       100,00  
             

3.000,00  

6 DIARIA 120 

Hospedagem em APARTAMENTO COMPLETO , cama de casal   acompanhado com 
café da manhã (tv colorida, ar condicionado, frigobar wi-fi, guarda roupa, mesa com 

cadeira, chuveiro eletrico, banheiro privativo amplo, roupas cama e banho, 
lavandeira, sala de reunião, serviços de despertador, guarda roupa, estacionamento) 

       103,00  
           

12.360,00  

7 DIARIA 100 
Hospedagem em APARTAMENTO COMPLETO , cama de solteiro   acompanhado 
com café da manhã (tv colorida, ar condicionado, frigobar wi-fi, guarda roupa, mesa 

         80,00  
             

8.000,00  
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com cadeira, chuveiro eletrico, banheiro privativo amplo, roupas cama e banho, 
lavandeira, sala de reunião, serviços de despertador, guarda roupa, estacionamento) 

8 DIARIA 50 

Hospedagem em APARTAMENTO COMPLETO DUPLO, cama de solteiro   
acompanhado com café da manhã (tv colorida, ar condicionado, frigobar wi-fi, guarda 
roupa, mesa com cadeira, chuveiro eletrico, banheiro privativo amplo, roupas cama e 

banho, lavandeira, sala de reunião, serviços de despertador, guarda roupa, 
estacionamento) 

         98,00  
             

4.900,00  

9 UNID 450 
REFEIÇÃO SERVE - SERVE (arroz, feijão, macarrão, farofa, buxada, feijoada, bife 

acebolado, assado no panela, frango, salada diversificada, linguiça frita, peixe, 
lasanha, estrogonofe, frutas, panqueca e sobremessa) 

         19,00  
             

8.550,00  

10 UNID 400 
REFEIÇÃO NO QUILO  (arroz, feijão, macarrão, farofa, buxada, feijoada, bife 

acebolado, assado no panela, frango, salada diversificada, linguiça frita, peixe, 
lasanha, estrogonofe, frutas, panqueca e sobremessa) 

         26,00  
           

10.400,00  

11 UNID 400 
REFEIÇÃO PF (arroz, feijão, macarrão, bife, acebolado, salada, diversicada, ovo 

frito) 
         14,00  

             
5.600,00  

12 UNID 3000 
REFEIÇÃO MARMITEX (arroz, feijão, macarrão, farofa, carne cozida, bife acebolado, 

assado de panela, frango, salada, beterraba e chuchu, abobora, quiabo e batata 
frita). 750 gr 

         14,00  
           

42.000,00  

          

      
110.150,00  

 
   

 
Valor total ganho pela: SONIA DOS SANTOS GUTZ56538715249, CNPJ: 29.163.668/0001-31, no valor de 

R$110.150,00 (cento e dez mil cento e cinquenta reais).  
 

Valor total da licitação foi de R$110.150,00 (cento e dez mil cento e cinquenta reais). Isto Posto, Homologo a referida 

licitação para que gere seus efeitos legais. 
 

 
Bannach/PA em 16 de julho de 2019  

                         

 
Encaminhe-se aos setores envolvidos para as providências de praxe. 
 
 
 

 Lucineia Alves da Si lva  Ol ivei ra  
Prefeita Municipal 
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