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Ibicoara

Licitações

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2022
O Pregoeirodo Município de Ibicoara, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista que
foram cumpridas todas as formalidades das Leis n.º nº 8.666/93, com as alterações da Lei
8.883/1994 e nº 10.520/02 e ante o Edital de PREGÃO PRESENCIAL N°
017/2022ADJUDICA o objeto –Contratação de empresa do ramo de assessoria, consultoria e
capacitação para prestar serviços de planejamento, desenvolvimento, implantação, execução,
monitoramento e suporte de plataforma de Governo Digital com a finalidade fazer a gestão de
políticas finalísticas e administrativas e para o trâmite de processos administrativos
eletrônicos, pelo prazo de 12 (doze) meses,a seguinteempresa declarada vencedora:
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RESULTADOS IBGR LTA EPP, inscrita
no CNPJ: 44.342.924/0001-41, menor preço cotado no valor global de R$ 420.201,60
(quatrocentos e vinte mil duzentos e um reais e sessenta centavos) e valor mensal de R$
35.016,80 (trinta e cinco mil dezesseis reais e oitenta centavos).
Ibicoara - Bahia, 11 de julho de 2022.
______________________________
Renan Pires Silva
Pregoeiro
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICOARA, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei no 8.666/93, com
as modificações introduzidas pelas Leis n.º 10.520/02 e nº 8.883/1994, que
regulamenta no âmbito do Município a Modalidade de Licitação – Pregão, ante o
Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022–Contratação de empresa do ramo
de assessoria, consultoria e capacitação para prestar serviços de planejamento,
desenvolvimento, implantação, execução, monitoramento e suporte de plataforma
de Governo Digital com a finalidade fazer a gestão de políticas finalísticas e
administrativas e para o trâmite de processos administrativos eletrônicos, pelo prazo
de 12 (doze) meses, conforme especificações do termo de referência, e atentando
ao julgamento do Pregoeiro Municipal e sua Equipe HOMOLOGA o processo
licitatório à licitante vencedora: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE
RESULTADOS IBGR LTA EPP, inscrita no CNPJ: 44.342.924/0001-41, menor
preço cotado no valor global de R$ 420.201,60 (quatrocentos e vinte mil duzentos e
um reais e sessenta centavos) e valor mensal de R$ 35.016,80 (trinta e cinco mil
dezesseis reais e oitenta centavos).
Ibicoara - Bahia, 11 de julho de 2022.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2022
O Pregoeirodo Município de Ibicoara, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista que
foram cumpridas todas as formalidades das Leis n.º nº 8.666/93, com as alterações da Lei
8.883/1994 e nº 10.520/02 e ante o Edital de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
018/2022ADJUDICA o objeto –Realização de registro de Preços para a futura contratação de
empresa especializada nos serviços de veiculação: Spot em rádio AM e/ou FM, produção e
gravação de spot, veiculação de avisos em carros de som, e apresentação de eventos em geral,
produção e gravação de vídeos publicitários, visando suprir as necessidades de trabalho junto
às atividades desenvolvidas pelas secretarias do Município de Ibicoara/Ba,a seguinteempresa
declarada vencedora: ETA CONSULTORIA MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA,
inscrita no CNPJ: 27.674.915/0001-39, menor preço cotado no Lote 01 - R$ 196.000,00,
Lote 02 - R$ 24.750,00, Lote 03 - R$ 25.200,00, Lote 04 - R$ 31.200,00 e Lote 05 - R$
109.200,00.
Ibicoara - Bahia, 11 de julho de 2022.
______________________________
Renan Pires Silva
Pregoeiro
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICOARA, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei no 8.666/93, com
as modificações introduzidas pelas Leis n.º 10.520/02 e nº 8.883/1994, que
regulamenta no âmbito do Município a Modalidade de Licitação – Pregão, ante o
Edital de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2022–Realização de registro de
Preços para a futura contratação de empresa especializada nos serviços de
veiculação: Spot em rádio AM e/ou FM, produção e gravação de spot, veiculação de
avisos em carros de som, e apresentação de eventos em geral, produção e
gravação de vídeos publicitários, visando suprir as necessidades de trabalho junto
às atividades desenvolvidas pelas secretarias do Município de Ibicoara/Ba,
conforme especificações do termo de referência, e atentando ao julgamento do
Pregoeiro Municipal e sua Equipe HOMOLOGA o processo licitatório à licitante
vencedora: ETA CONSULTORIA MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita
no CNPJ: 27.674.915/0001-39, menor preço cotado no Lote 01 - R$ 196.000,00,
Lote 02 - R$ 24.750,00, Lote 03 - R$ 25.200,00, Lote 04 - R$ 31.200,00 e Lote 05 R$ 109.200,00.
Ibicoara - Bahia, 11 de julho de 2022.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
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