PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Homologo o Julgamento proferido pelo Pregoeiro do Processo N°
31.01.057/2020 - SEMFI/PMM na modalidade Pregão Eletrônico n° 061/2020 Subsecretária de Compras e Contratações, dando outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1o. Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro, bem como todos os atos do referido certame, nos termos do Inciso VI, do Art.
8o, do Dec. 5.450, de 31 de maio de 2005, relativo ao PE n° 061/2020- Subsecretária de Compras e Contratações, que tem por objeto
da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para realização de serviços de pesquisa e
desenvolvimento de projeto com o objetivo de promover a avaliação econômico-financeira da folha de pagamento dos servidores da
Prefeitura Municipal de Macapá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, para atender
a SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS e SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO em favor da empresa abaixo, tudo
conforme o exposto no presente termo, que fica fazendo parte indissolúvel do Processo n° 31.01.057/2020 - SEMFI/PMM.
Empresa: W & A VILLEFORT CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 08.644.984/0001-55
Endereço: Rua Ouro Preto, 718 - 3°Andar SL 303, Bairro: Barro Preto - Belo Horizonte - MG
Contato: Adriane Carvalho - (31)2531-9400
ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UNID

QUANT

Valor Total

01

Contratação de empresa para realização de serviços de pesquisa e desenvolvimento
de projeto com o objetivo de promover a avaliação econômico-financeira da folha de
pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Macapá e concessão de
crédito consignado em folha de pagamento, a fim de precificar estes ativos, para
licitá-los posteriormente e centralizá-los na instituição financeira que oferecer o
melhor preço pelos negócios, a partir do preço mínimo apresentado pelo respectivo
estudo de viabilidade e homologado pela Administração Municipal.

Serviço

01

6.000.000,00

6.000.000,00

VALOR TOTAL............................

Item

01

VALOR DA REMUNERAÇÃO PREVISTA PARA O CONTRATO
Taxa de sucesso ofertada para cada
R$ 1 (Um) real de contrapartida da
Montante
Instituição Financeira pelo
estimado para
Especificação
gerenciamento da folha de pagamento
recuperação
e concessão de credito consignados
(RS)
em folha de pagamento.
Contratação de empresa para realização de
serviços de pesquisa e desenvolvimento de
projeto com o objetivo de promover a avaliação
econômico-financeira da folha de pagamento
dos servidores da Prefeitura Municipal de
Macapá e concessão de crédito consignado em
0,20
folha de pagamento, a fim de precificar estes 30.000.000,00
ativos, para licitá-los posteriormente e
centralizá-los na instituição financeira que
oferecer o melhor preço pelos negócios, a partir
do preço mínimo apresentado pelo respectivo
estudo de viabilidade e homologado pela
Administração Municipal.

Remuneração
prevista
(RS)

6.000.000,00

6.000.000,00

Valor da remuneração prevista para o contrato:....... ........ R$

Art. 2o. Pelo presente, fica informado, ao participante da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Termo de
Homologação.
Macapá-AP, 02 de setembro de 2020.
JESUS DE NÁ2'4, /DE ALMEIDA VIDAL
Secretário Muni" ai de Finanças/PMM
Decreto n :04/2019-PMM
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