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ADJUDICAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Após analisar a licitação na modalidade CARTA CONVITE Nº 001/2020, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em Licitações e Contratos para atender as demandas desta Secretaria Municipal de
Guimarães/MA, conforme Anexo I do Edital do pregão supra, o presidente, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela lei
8.666/93, tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório supracitado, aprova e adjudica o objeto acima a empresa: J R DOURADO
inscrita no CNPJ: 30.711.811/0001-61, representada pela Sra. JARDENE RIBEIRO DOURADO, portadora do CPF: 004.875.273-80, VENCEDOR,
totalizando um Valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) mensais e o valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) para 6 (seis) meses,
conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

UND

QTD

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

1

• Assessoria e Consultoria na área de Licitação e Contratos Administrativos,
disponibilizando equipe de pessoal multidisciplinar para orientação técnica aos
servidores da Prefeitura municipal e ao próprio gestor de interesse ao
Município;
• Assessoria e Consultoria na elaboração de editais de licitação nas
modalidades das Leis 8.666/93 e 10.520/2002;
• Assessoria e acompanhamento na abertura, andamento e conclusão dos
processos licitatórios;
• Assessoria no lançamento e manutenção das licitações em sistema próprio do
município e envio das informações ao SACOP (Sistema de Acompanhamento
das Contratações Públicas) ferramenta disponível pelo TCE-MA

MÊS

06

R$ 14.000,00

R$ 84.000,00

Guimarães – MA, em 11 de março de 2020.
João Marcus Câmara da Costa, Presidente da CPL

RESULTADO

RESULTADO DE JULGAMENTO
Tornamos público o resultado da CARTA CONVITE nº 001/2020, do tipo menor preço, Contrata-ção de empresa especializada na prestação de
serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em Licitações e Contratos para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Guimarães/MA,
tendo como vencedora a empresa: J R DOURADO inscrita no CNPJ: 30.711.811/0001-61, representada pela Sra. JARDENE RIBEIRO DOURADO,
portadora do CPF: 004.875.273-80, VENCEDOR, totalizando um Valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) mensais e o valor de R$ 84.000,00
(oitenta e quatro mil reais) para 6 (seis) meses, conforme abaixo:
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ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

UND

QTD

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

1

• Assessoria e Consultoria na área de Licitação e Contratos Administrativos,
disponibilizando equipe de pessoal multidisciplinar para orientação técnica aos
servidores da Prefeitura municipal e ao próprio gestor de interesse ao
Município;
• Assessoria e Consultoria na elaboração de editais de licitação nas
modalidades das Leis 8.666/93 e 10.520/2002;
• Assessoria e acompanhamento na abertura, andamento e conclusão dos
processos licitatórios;
• Assessoria no lançamento e manutenção das licitações em sistema próprio do
município e envio das informações ao SACOP (Sistema de Acompanhamento
das Contratações Públicas) ferramenta disponível pelo TCE-MA

MÊS

06

R$ 14.000,00

R$ 84.000,00

Comunica assim o resultado final do Procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo.
Guimarães – MA, em 11 de março de 2020.
João Marcus Câmara da Costa, Presidente da CPL
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