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ESTADO DO MARANHAO \!% ,,....... 
*$ PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMErRiks  de  we  

Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida — Ma ...`‘---____..-• 
CNPJ: 06.988.976/0001-09 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 018/2022 

Pregão Eletrônico N.° 018/2022, Processo Administrativo N.° 
2022022/CPL/MA. Objeto: Registro de preço para a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica 
administrativa, visando elaborar planejamentos estratégicos, com o escopo de dar 
suporte as políticas públicas, com o objetivo de promover e captar recursos e 
investimentos para a secretaria de saúde do município de Magalhães de 
Almeida/Ma e para executar projeto de aumento de teto de custeio da saúde com a 
utilização de ferramenta de  software  integrado que atue na gestão de saúde pública 
municipal no âmbito da atenção primária, média e alta complexidade, regulação, 
controle e avaliação, capacitações para as equipes de saúde entre outras necessidades 
inerentes ao suporte da gestão de saúde. Considerando a regularidade do 
procedimento, hei por bem, com base no inc. VI, do  art.  43, da Lei Federal n° 
8.666/93, ADJUDICAR o itens do objeto licitado, a empresa: PUBLICA 
ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - PUBLICA ASSESSORIA, 
com endereço: SCN Quadra 05, Bloco A, Entrada 50, Torre Norte, 1218 —  Brasilia  
Shopping, CEP: 70715- 900, Bairro: Asa Norte, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob 
o n° 36.148.383/0001-97. 

Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA. 

25 de abril de 2022. 

Pregoeiro Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA' 40.1 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida — 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 018/2022 

Pregão Eletrônico N.° 018/2022, Processo Administrativo N° 2022022/CPL/MA. 
Objeto: Registro de preço para a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa, visando elaborar planejamentos 
estratégicos, com o escopo de dar suporte As políticas públicas, com o objetivo de promover e 
captar recursos e investimentos para a secretaria de saúde do município de Magalhães de 
Almeida/Ma e para executar projeto de aumento de teto de custeio da saúde com a utilização 
de ferramenta de  software  integrado que atue na gestão de saúde pública municipal no âmbito 
da atenção primária, média e alta complexidade, regulação, controle e avaliação, capacitações 
para as equipes de saúde entre outras necessidades inerentes ao suporte da gestão de saúde. 
Considerando a regularidade do procedimento, hei por bem, com base no inc. VI, do  art.  43, da 
Lei Federal n° 8.666/93, HOMOLOGAR os itens do objeto licitado, a empresa: PUBLICA 
ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - PUBLICA ASSESSORIA, com 
endereço: SCN Quadra 05, Bloco A, Entrada 50, Torre Norte, 1218 -  Brasilia  Shopping, CEP: 
70715- 900, Bairro: Asa Norte, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n° 36.148.383/0001-97. 

Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 

25 de abril de 2022. 
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Secretário Municipal de Finanças 
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