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Prefeitura Municipal de
Ibirapuã publica:
• Termo de Homologação - Pregão Presencial Nº 017-2020 (SRP) –
Objeto: Contratação de empresa para o serviços de locação de
infraestrutura com palco, iluminação, sonorização, banheiros químicos,
mini trio, stand personalizado, tendas de armação de ferro, grupo gerador,
Painel de LED Slim, elevados de segurança, mobiliários e decoração de
ambientes e dos eventos, serviços de buffet para camarins, para a
realização das festas do calendário municipal e eventos promovidos e/ou
apoiados pela Prefeitura de Ibirapuã. (Loc Palcos Estrutura e Eventos
Ltda – Me).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
ESTADO DA BAHIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO N° 043-2020
Pregão Presencial nº 017-2020 (SRP)
O Prefeito Municipal de Ibirapuã, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, resolve acatar o Parecer da
Pregoeira no interesse da Administração, e homologar o resultado da licitação PREGÃO PRESENCIAL n°
017-2020 (SRP), aberto julgado e adjudicado no dia 04 de março de 2020, em favor da empresa:
Loc Palcos Estrutura e Eventos Ltda - ME, CNPJ 01.345.458/0001-45, com o valor de R$ 268.020,00
(duzentos e sessenta e oito mil e vinte centavos) para o Lote I; valor de R$ 25.708,50 (vinte e cinco mil
setecentos e oito reais e cinquenta centavos) para o Lote II; o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais) para o Lote III, e o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para o Lote
IV;
Para a contratação de empresa para o serviços de locação de infraestrutura com palco, iluminação,
sonorização, banheiros químicos, mini trio, stand personalizado, tendas de armação de ferro, grupo gerador,
Painel de LED Slim, elevados de segurança, mobiliários e decoração de ambientes e dos eventos, serviços de
buffet para camarins, para a realização das festas do calendário municipal e eventos promovidos e/ou
apoiados pela Prefeitura de Ibirapuã, pelo valor global estimado R$ 320.728,50 (trezentos e vinte mil
setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos). Ibirapuã, 05 de março de 2020. Calixto Antônio Ribeiro,
Prefeito Municipal.
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