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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Telefax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
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AVISO DE RESULTADO
CHAMADA PÚBLICA (SRP) 002/2021
O Município de Almadina – Bahia por intermédio do PREGOEIRO MUNICIPAL, nomeado pela
Portaria n° 002/2021 de 06 de janeiro de 2021, torna público aos interessados a Chamada
Pública 002/2021, cujo objeto é Credenciamento de instituições financeiras para prestação de
serviços de arrecadações de tributos , impostos, taxas, dívida , ativa, multas, contribuições de melhorias
e demais receitas municipais, por meio de Dam, com código de barras em padrão FEBRABAN , em suas
agências , com prestação de contas por meio eletrônico de valores arrecadados, regulados por este edital
e seus anexos, com fundamento no Art.25 da lei n º 8.666/93 , e em conformidade com o disposto neste
chamamento , lei nº8.666/93 e princípios gerais do na administração pública, em atendimento a
secretária de finanças do município de Almadina , teve o seguinte resultado:

BANCO BRADESCO S.A, CNPJ : 60.746.948/00001-12
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL (AUTENTICAÇÃO);

5.000 (CINCO MIL) GUIAS

ITEM VALOR POR FICHA AUTENTICADA

01 R$ 3,20 (três reais e vinte centavos) para recebimento em estabelecimentos comerciais credenciados
02 R$ 1,60 (Um real e sessenta centavos) para recebimento via internet

Almadina (BA), 10 de Novembro de 2021
Dalton Luiz Almeida Filho
Pregoeiro Oficial do Município
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AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA SRP N° 002/2021
O Pregoeiro Municipal de Almadina, no uso de suas atribuições legais, resolve,
ADJUDICAR o resultado do Chamada pública (SRP) 002 /2021 relativa à Credenciamento de
instituições financeiras para prestação de serviços de arrecadações de tributos , impostos, taxas, dívida , ativa,
multas, contribuições de melhorias e demais receitas municipais, por meio de Dam, com código de barras em
padrão FEBRABAN, em suas agências , com prestação de contas por meio eletrônico de valores arrecadados,
regulados por este edital e seus anexos, com fundamento no Art.25 da lei n º 8.666/93 , e em conformidade com o
disposto neste chamamento , lei nº8.666/93 e princípios gerais do na administração pública, em atendimento a
secretária de finanças do município de Almadina, vencedora as propostas apresentadas pelas

empresas, conforme abaixo:

QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL (AUTENTICAÇÃO);

5.000 (CINCO MIL) GUIAS

ITEM VALOR POR FICHA AUTENTICADA

01 R$ 3,20 (três reais e vinte centavos) para recebimento em estabelecimentos comerciais
credenciados
02 R$ 1,60 (Um real e sessenta centavos) para recebimento via internet

Almadina (BA), 10 de Novembro de 2021.
Dalton Luiz Almeida Filho
Pregoeiro Municipal
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:
I - HOMOLOGAR o Chamada Pública (SRP) 002/2021 relativa à Credenciamento de
instituições financeiras para prestação de serviços de arrecadações de tributos , impostos,
taxas, dívida , ativa, multas, contribuições de melhorias e demais receitas municipais, por
meio de Dam, com código de barras em padrão FEBRABAN, em suas agências , com
prestação de contas por meio eletrônico de valores arrecadados, regulados por este edital
e seus anexos, com fundamento no Art.25 da lei n º 8.666/93 , e em conformidade com o
disposto neste chamamento , lei nº8.666/93 e princípios gerais do na administração pública,
em atendimento a secretária de finanças do município de Almadina, a vista dos trabalhos
realizados pelo Pregoeiro e equipe de apoio, Portaria n° 001/2021 de 06 de janeiro de 2021 e
considerar o respectivo processo licitatório concluído e REGULAR.
II - ACATAR a sugestão do dito Pregoeiro e HOMOLOGAR o objeto da citada licitação em favor
da empresa:

QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL (AUTENTICAÇÃO);

5.000 (CINCO MIL) GUIAS

ITEM VALOR POR FICHA AUTENTICADA

01 R$ 3,20 (três reais e vinte centavos) para recebimento em estabelecimentos comerciais
credenciados
02 R$ 1,60 (Um real e sessenta centavos) para recebimento via internet

Podendo ser firmado o respectivo contrato e iniciados os serviços.
Afixe-se cópia deste termo no quadro de avisos do Município para que surtam os efeitos legais de
publicidade pertinentes aos atos licitatórios.
Almadina, 10 de novembro de 2021
Milton Silva Cerqueira
Prefeito municipal
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