
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 
ANTÔNIO DO 

Rua Carlos Torres, nº 45 

SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 020/2018

 

OPREGOEIRO, no uso de suas atribuições legais, nomead
Portaria N.º 011, de 02 de janeiro de 2.01
considerando a proposta vantajosa para 
DO AVENTUREIRO nos autos do Processo de Licitação, adjudica aproposta do licitante: 
JERONIMO ANTONIO DE ALMEIDA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/MG sob 
103.495, portador do CPF sob o nº 788.875.856
Barão do Monte Alto, nº 125, Sala 104, Bairro Centro, na cidade de Muriaé, Estado de 
Minas Gerais, como vencedor
(Quatro mil e seiscentos e noventa reais), sendo o valor total de R$ 46.900,00 (Quarenta 
e seis mil e novecentos reais)
correspondente ao especificado
sendo a contratação de empresa especializada em serviços técnicos de apoio 
administrativo em gestão pública para a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do 
Aventureiro em atendimento aos setores administrativos
estipulada no edital da prop
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OSMAR TADEU PIRES DE MATOS
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CNPJ: 17.710.476/0001-19 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 020/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 

 
OSMAR TADEU PIRES DE MATOS
PREGOEIRO da Prefeitura Municipal
ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da Lei, etc...

, no uso de suas atribuições legais, nomead
2 de janeiro de 2.017, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, 

a proposta vantajosa para a Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO 
nos autos do Processo de Licitação, adjudica aproposta do licitante: 

JERONIMO ANTONIO DE ALMEIDA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/MG sob 
103.495, portador do CPF sob o nº 788.875.856-87, com escritório funcional na Rua 
Barão do Monte Alto, nº 125, Sala 104, Bairro Centro, na cidade de Muriaé, Estado de 

, como vencedora do item licitado, no valor mensal de R$ 4.690,00 
(Quatro mil e seiscentos e noventa reais), sendo o valor total de R$ 46.900,00 (Quarenta 
e seis mil e novecentos reais), cujo objeto do Processo Licitatório em epígrafe, 
correspondente ao especificado na Ata de julgamento de 27 de março de 2.018

ontratação de empresa especializada em serviços técnicos de apoio 
administrativo em gestão pública para a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do 
Aventureiro em atendimento aos setores administrativos. A forma de pagamento é a 
estipulada no edital da proposta final do Adjudicatário. 

SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, 27 de março de 2.018. 

OSMAR TADEU PIRES DE MATOS 

PREGOEIRO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 

licitacao@pmsaa.mg.gov.br 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

OSMAR TADEU PIRES DE MATOS, brasileiro, 
Prefeitura Municipal de SANTO 

, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da Lei, etc... 

, no uso de suas atribuições legais, nomeado através da 
al nº 10.520/2002, 
SANTO ANTÔNIO 

nos autos do Processo de Licitação, adjudica aproposta do licitante: 
JERONIMO ANTONIO DE ALMEIDA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 

87, com escritório funcional na Rua 
Barão do Monte Alto, nº 125, Sala 104, Bairro Centro, na cidade de Muriaé, Estado de 

no valor mensal de R$ 4.690,00 
(Quatro mil e seiscentos e noventa reais), sendo o valor total de R$ 46.900,00 (Quarenta 

cujo objeto do Processo Licitatório em epígrafe, 
27 de março de 2.018, 

ontratação de empresa especializada em serviços técnicos de apoio 
administrativo em gestão pública para a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do 

. A forma de pagamento é a 

 


