
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000052/2021 - 23/11/2021 - Processo Nº 001745/2021

Vencedor GT PROJETOS & CONSULTORIA, GOVERNANCA LTDA

CNPJ 30.789.454/0001-54

Endereço RUA SANTANA, 115 - CENTRO - MARECHAL FLORIANO - ES - CEP:

Contato (27) 9963-7791

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA
CAPTACAO DE RECURSOS: descrição dos serviços e
execução:
•	recebimento, preparo e expedição de documentos;
•	manutenção de cadastro atualizado dos convênios
estaduais e federais;
•	desempenho de outras atividades correlatas;
•	encaminhamento de pedidos de recursos, projetos e
planos de trabalho aos órgão estaduais e federais para a
prefeitura;
•	elaboração de planos de trabalhos para captação de
recursos;
•	cadastramentos de propostas no siconv, siga, fnds, fns
e outros;
•	acompanhamento das propostas no siconv, siga, fnds,
fns e outros abrangendo todas as secretarias municipais
exceto à secretaria de educação, até a conclusão final do
pleito (prestação de conta);
•	orientação e elaboração na prestação de contas;
•	suporte e assessoria in-loco (02 dias por semana, sendo
16 horas semanas) e remoto permanente;
•	acompanhamento permanente da abertura de prazos
para cadastramento de propostas no siconv, siga, fns e
outros, em todos os ministérios;
•	emissão de relatórios quinzenal, das ações executadas
e em execução.

disponibilidade de profissional para acompanhar
representantes do município fora do estado do espírito
santo, quando solicitado.

97.800,0012 8.150,0000MÊS001867900001

Total do Lote:  97.800,00

Total Geral do Fornecedor:  97.800,00
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Vencedor STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME

CNPJ 36.577.409/0001-12

Endereço RUA PADRE VIEIRA COELHO, 42 - CENTRO - CHALÉ - MG - CEP: 29216010

Contato (28) 9989-9757

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00002Lote

Marca

ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA
CAPTACAO DE RECURSOS - SECRETARIA DE
EDUCACAO: contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de assessoria e consultoria
técnica, para executar, orientar e auxiliar os servidores
municipais em alocação de recursos, cadastramento de
propostas, alimentação de sistema e programas e
prestação de contas oriundos ou não de convênios ou
contratos de repasse ou similares, por meio de
transferências voluntarias, emendas parlamentares ou
obrigatórias, firmados ou a serem firmados entre o
município de iúna-es e os governos federal e estadual, no
âmbito da secretaria municipal de educação, conforme
descrição detalhada constante do anexo i e termo de
referência.

83.880,0012 6.990,0000MÊS001867800002

Total do Lote:  83.880,00

Total Geral do Fornecedor:  83.880,00

Total Geral:  181.680,00
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