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CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Seção de Contratos – SECONT/COMCC

CONTRATOS RESCINDIDOS
Agosto de 2013

N° Objeto Data da Publicação N° do Edital Vigência Situação Item fornecido Unidade medida Valor unitário Quantidade Valor total do item Valor total do contrato Contratado CNPJ/CPF Sócios

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o)

17/07/13 Nº 025/2012 30/08/2012 a 30/08/2013 Rescindido Serviço - - - R$ 1.182.500,00 24.929.614/0001-10

30/08/13 INEXIGIBILIDADE 23/04/2012 a 23/07/2013 Rescindido Serviço - - - R$ 172.828,00 14.481.968/0001-91

Fonte: SECONT/COMCC
Data da Última Atualização: 13/09/2013

CONTRATO 
CNMP Nº 

049/2012

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços contínuos de pesquisa de 
preço, reserva, emissão, remarcação, serviços de assessoramento 
para definição de melhor roteiro e entrega de bilhetes de passagens 
em local indicado relativas ao transporte aéreo de membros, 
servidores e colaboradores eventuais, a serviço do Conselho Nacional 
do Ministério Público, em âmbito nacional e internacional.

Serviços contínuos de pesquisa de preço, reserva, emissão, remarcação, 
serviços de assessoramento para definição de melhor roteiro e entrega 
de bilhetes de passagens em local indicado relativas ao transporte aéreo 
de membros, servidores e colaboradores eventuais, a serviço do 
Conselho Nacional do Ministério Público, em âmbito nacional e 
internacional.

MIRANDA TURISMO 
E 

REPRESENTAÇÕES 
LTDA EPP

FERNANDO MÁRCIO 
VERSIANI DE MIRANDA

CONTRATO 
CNMP Nº 

005/2012

O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços de 
consultoria  especializada em Segurança Institucional, para prestar 
assessoria técnica e subsidiar com conhecimentos e metodologia 
especializada as realizações do Comitê de Políticas de Segurança 
Institucional do Ministério Público – CPSI-MP, por inexigibilidade de 
licitação com fundamento no artigo 25, inciso II, c/c art. 13, inciso III, 

da Lei no 8.666/93, conforme especificações e condições 
estabelecidas no Termo de Referência, Projeto Básico e Proposta 
Comercial da Contratada, contidos no Processo CNMP n.º 
0.00.002.001745/2011-37, que são partes integrantes do presente 
Contrato, independentemente de transcrição.

Serviços de consultoria  especializada em Segurança Institucional, para 
prestar assessoria técnica e subsidiar com conhecimentos e metodologia 
especializada as realizações do Comitê de Políticas de Segurança 
Institucional do Ministério Público – CPSI-MP

CAMEL ANDRÉ DE 
GODOY FARAH EPP 

– LOGOS 
INTELIGÊNCIA E 
PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO

CAMEL ANDRÉ DE GODOY 
FARAH
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