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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.783/2020 

CONVITE Nº CC 001/2021 

 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 

 

Considerando que foram cumpridos todos os requisitos legais para contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços técnicos especializados, sob a forma de consultoria e 

assessoria em programas e sistemas SUS, acompanhamento da execução  dos Sistemas utilizados 

no município para levantamento de informação relacionados a Saúde e vistoria nos trabalhos 

referente aos Sistemas implantados no Município, como também verificando a forma que os 

profissionais estão atuando, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante Processo de 

Licitação na modalidade Convite Nº CC 001/2021, ADJUDICO o objeto licitado à Empresa: I-TECH 

CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ME, inscrita no CNPJ nº 29.129.142/0001-35, com o valor 

total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); cuja forma e prazo de execução do fornecimento estão 

descritos no Contrato, bem como no Edital de Licitação e seus anexos. São Desidério/BA, 18 de janeiro  

de 2021. José Carlos de Carvalho/Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 

CNPJ Nº 13.655.436/0001-60 

 

Pça Emerson Barbosa, nº 01, Centro. CEP: 47.820-000. 
Telefax: (77)3623.2145 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.783/2020 

CONVITE Nº CC 001/2021 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

 

O Prefeito Municipal de São Desidério - BA, usando de suas atribuições legais e de conformidade com 

a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores resolve homologar o processo licitatório na 

modalidade CONVITE Nº CC 001/2021, referente à contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços técnicos especializados, sob a forma de consultoria e assessoria em programas e 

sistemas SUS, acompanhamento da execução  dos Sistemas utilizados no município para levantamento 

de informação relacionados a Saúde e vistoria nos trabalhos referente aos Sistemas implantados no 

Município, como também verificando a forma que os profissionais estão atuando. MODALIDADE: 

Convite. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos 

especializados, sob a forma de consultoria e assessoria em programas e sistemas SUS, 

acompanhamento da execução  dos Sistemas utilizados no município para levantamento de 

informação relacionados a Saúde e vistoria nos trabalhos referente aos Sistemas implantados no 

Município, como também verificando a forma que os profissionais estão atuando. LICITANTES: 

JORLAN DOMINGUES DOS PASSOS – ME, inscrita no CNPJ nº 18.155.647/0001-58; I-TECH 

CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 29.129.142/0001-35 e 

REGIS E ARAUJO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.530.351/0001-53. LICITANTE 

VENCEDORA: I-TECH CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

29.129.142/0001-35. VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). São Desidério/BA, 18 de 

janeiro de 2021. HOMOLOGO. PUBLIQUE-SE. José Carlos de Carvalho/Prefeito Municipal. 


