
 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ 

Autarquia Federal - Lei 5.905/73 

       Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra 
 

Av. Duque de Caxias,  862 – Marco – CEP 66093-026 – Belém –PA 

Fone : (91) 3226-0740  -  (091) 3266-3618 

www.corenpa.org.br 

 

RESULTADO DE JULGAMENTO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 - SRP 

COREN/PA  

 

 

O Pregoeiro do COREN/PA, designado pela Portaria COREN/PA nº 517/2019, de 

07/08/2019, torna público o resultado de julgamento do processo licitatório Pregão Presencial nº 

001/2020 – SRP (Coren/PA), cujo objeto é o Registro de Preços para eventual contratação de 

empresa especializada em organização de eventos, com a finalidade de organizar e realizar os 

eventos a serem promovidos pelo Conselho Regional de Enfermagem do Pará – COREN-PA, sob 

demanda, com provimento de local, animação cultural, buffet, recepção, fotografia, segurança, 

ambientação e infraestrutura correlata, por um período de 12 (doze) meses, conforme 

especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência, com adjudicação do objeto do 

certame em epígrafe, lotes I, II, III, IV, V e VI, à empresa MOREIRA GODOY COMÉRCIO E 

SERVIÇOS, por ter atendido aos requisitos constantes no instrumento editalício, correspondente 

ao valor estimado da contratação em LOTE I -  LOCAÇÃO DE ESPAÇO: R$ 288.435,24 

(duzentos e oitenta e oito mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos); LOTE 

II - SERVIÇO DE COQUETEL E BUFFET: R$ 184.689,00 (cento e oitenta e quatro mil 

seiscentos e oitenta e nove reais); LOTE III - RECURSOS HUMANOS: R$ 160.000,00 (cento e 

sessenta mil reais), LOTE IV - ESTRUTURA CÊNICA: R$ 99.000,00 (noventa e nove mil 

reais); LOTE V - INFORMÁTICA: R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) e LOTE VI - 

RECURSOS AUDIOVISUAIS: R$ 929.000,00 (novecentos e vinte e nove mil reais). Os autos 

encontram-se com vistas franqueadas aos interessados.   

 

Belém, 16 de março de 2020.  

 

 

 

 

Bruno Carvalho da Cruz 
Presidente da CPL 
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