
                

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO PEREIRA – MG CNPJ:18.338293/0001-87 

Rua Dr. Duarte de Abreu, nº 90. – Simão Pereira MG - CEP: 36.123-000 

E-mail:  licita@simaopereira.mg.gov. 

 

 

 

 

 

ADJUDICAÇÃO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÃO PEREIRA-MG, no uso das atribuições e com fundamento na Lei 
Federal 8.666/93 e alterações posteriores , da Lei Complementar nº.123/06, com as alterações dadas pela 
Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014;  e alterações posteriores e a manifestação positiva 
através de parecer da consultoria  jurídica deste Município, tendo em vista o julgamento do Processo de 
Licitação autuado sob o Nº 052/2021, na modalidade TOMADA DE PREÇOS  Nº 003/2021, 
OBJETIVANDO a Contratação de empresa especializada para - Prestação de serviços para assessoria e 

consultoria em Administração Pública direcionados aos serviços de controle interno e planejamento da 
gestão municipal (implantação de normativos: rotinas, fluxogramas, treinamentos. E ainda assessoramento 
técnico ao gabinete do prefeito e secretarias nas áreas de administração e controladoria. Atendimento 
técnico via telefone, acesso remoto, visita in loco e devendo ainda atender todas as necessidades legais, 
observadas as condições, características e especificações técnicas determinadas neste edital e em seu 

Anexo I - Termo de Referência, o objeto/Prestação de Serviço da presente licitação ao seguinte Licitante. 

.    

Determino que sejam adotadas as medidas cabíveis para que seja providenciado as devidas publicidades 
nos meios legais conforme Art 61, da Lei Federal 8666/93.  

REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME - CNPJ: 05.259.094/0001-31 

ENDEREÇO: RUA ADELINA SALES PEREIRA, N°530, BAIRRO PLANALTO, BELO HORIZONTE-
MG, CEP: 31.720-440 

RESPONSÁVEL: JOSE VIEIRA DOS REIS NETO, CPF: 923.702.686-20 

Item  
Descrição do Serviço 

Unid. Quantidade  Preço 

Unitário 

Preço Total 

1.1 Prestação de serviços para assessoria e 

consultoria em Administração Pública 

direcionados aos serviços de controle interno e 

planejamento da gestão municipal 

(implantação de normativos: rotinas, 

fluxogramas, treinamentos. E ainda 

assessoramento técnico ao gabinete do 

prefeito e secretarias nas áreas de 

administração e controladoria. Atendimento 

técnico via telefone, acesso remoto, visita in 

loco e devendo ainda atender todas as 

necessidades legais. 

Mês  12 4.500,00 54.000,00 

 

 

Valor Total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA/MG - CNPJ:18.338.293/0001-87 
SIGNATÁRIO CONTRATANTE: DAVID CARVALHO PIMENTA 

Simão Pereira, 23 de junho de 2021. 

 

____________________________________________ 

DAVID CARVALHO PIMENTA 

PREFEITO MUNICIPAL 


