ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Ref.:
Processo n.º027/2019
MODALIDADE – CONVITE N.º 002/2019.
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria na área administrativa, especificadamente na área de
licitações, envolvendo treinamento relativo à Modalidade de Licitação denominada Pregão, para aquisição de Bens e Serviços
Comuns, instituído pela Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002; relativo às Modalidades de Licitações denominadas Concorrência,
Tomada de Preços, Convite, Concurso e Leilão, bem como treinamento relativo a execução de Registros Cadastrais para efeito de
Habilitação, na forma regulamentar, para o fim de tornar aptos e capazes os Membros da Comissão Permanente de Licitações e da
Comissão de Cadastramento para as suas tarefas ou atividades, tudo em conformidade com a Lei n.° 8.666, de 21 de junho de
1993, acompanhando durante a vigência, os Procedimento Licitatórios, para efeito de regular desenvolvimento de seus atos, Pelo
período remanescente ao exercício de 2019.

A Prefeitura Municipal de Bannach – PA, CNPJ: 01.595.320/0001-02, reconhece a participação da
empresa: A. R. S CONSULTORIA PUBLICA EIRELI, CNPJ: 30.405.900/0001-80. Objetivando: Contratação de serviços
técnicos especializados de consultoria na área administrativa, especificadamente na área de licitações, envolvendo
treinamento relativo à Modalidade de Licitação denominada Pregão, para aquisição de Bens e Serviços Comuns,
instituído pela Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002; relativo às Modalidades de Licitações denominadas Concorrência,
Tomada de Preços, Convite, Concurso e Leilão, bem como treinamento relativo a execução de Registros Cadastrais
para efeito de Habilitação, na forma regulamentar, para o fim de tornar aptos e capazes os Membros da Comissão
Permanente de Licitações e da Comissão de Cadastramento para as suas tarefas ou atividades, tudo em conformidade
com a Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acompanhando durante a vigência, os Procedimento Licitatórios, para
efeito de regular desenvolvimento de seus atos, Pelo período remanescente ao exercício de 2019. Declarando como
vencedora da Presente Licitação a empresa com os itens e valores conforme abaixo especificado:
A empresa: A. R. S CONSULTORIA PUBLICA EIRELI, CNPJ: 30.405.900/0001-80, venceu os seguintes itens:
ITEM

UND

QTD

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

VALOR MENSAL
ESTIMADO

Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria na área
administrativa, especificadamente na área de licitações, envolvendo treinamento
relativo à Modalidade de Licitação denominada Pregão, para aquisição de Bens e
Serviços Comuns, instituído pela Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002; relativo às
Modalidades de Licitações denominadas Concorrência, Tomada de Preços,
Convite, Concurso e Leilão, bem como treinamento relativo a execução de
Registros Cadastrais para efeito de Habilitação, na forma regulamentar, para o fim
de tornar aptos e capazes os Membros da Comissão Permanente de Licitações e
da Comissão de Cadastramento para as suas tarefas ou atividades, tudo em
conformidade com a Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acompanhando durante
a vigência, os Procedimento Licitatórios, para efeito de regular desenvolvimento de
seus atos, Pelo período remanescente ao exercício de 2019.

01

Mês

08
Valor mensal>>>>>>>>>>>>>>

R$ 5.300,00

Valor Global (estimado em 08 meses)>>>>>>>>>>>>>>>>

R$ 42.400,00
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Valor total ganho pela: A. R. S CONSULTORIA PUBLICA EIRELI, CNPJ: 30.405.900/0001-80, no valor de R$42.400,00
(Quarenta e dois mil e quatrocentos reais).
Valor total da licitação foi de R$42.400,00 (Quarenta e dois mil e quatrocentos reais). Adjudicando às empresas o
objeto da Licitação e conquistando assim o direito de contratar com a Administração nos termos da proposta,
sujeitando-se à penalidade prevista em Lei, caso se negue a cumprir as condições da proposta, de igual modo, fica no
dever da administração a contratar o objeto licitado.

Bannach/PA em 29 de abril de 2019.

.

Lucineia Alves da Silva Oliveira
Prefeita Municipal
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