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PUBLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Ratificação, Adjudicação e Homologação.
O Prefeito Municipal de Barreiras no uso de suas atribuições legais, ratifica, adjudica e homologa de Dispensa de Licitação n° 033/2022, do processo
administrativo Nº 0316/2022, objetivando a Contratação de instituto para a prestação de serviços especializados de planejamento, organização e
realização de Concurso Público de provas ( Escrita e de Títulos ) , observado o provimento de cargos públicos , de nível fundamento , nível médio e
nível superior e cadastro de reserva , com o fornecimento completo de recursos materiais e humanos , a execução de todas as atividades envolvidas e
correlatas , em especial com a elaboração , impressão , aplicação e correção das provas , bem como toda e qualquer logística necessária para a
execução dos serviços para atender as necessidades da Prefeitura Municipal

de Barreiras/BA , com o Instituto Quadrix

inscrita no CNPJ nº

08.412.130/0001-43, com sede situada ST SHN Quadra 02 Bloco F , 87 Asa Norte Brasília – DF sala 1605 ED EXEC OFICCE TOWER CEP
70.702.906 , Os valores unitários das referidas inscrições são: para o Nível Fundamental será de R$ 60,00 (sessenta reais), para o Nível Médio será de
R$ 80,00 (oitenta reais) e, para o Nível Superior será de R$ 100,00 (cem reais). No entanto, no caso desta proposta a empresa informa que dos
valores a serem recebidos provenientes das inscrições dos candidatos repassará ao município os seguintes valores: vide proposta de preços anexo ao
processo, de acordo com o art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93.
Barreiras /BA, 09 de maio de 2022.
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

PUBLICIDADE DO CONTRATO
Extrato do Contrato
Processo Administrativo n° 0316/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 033/2022.
Contrato Nº 0200/2022
Contratante: Município de Barreiras.
Contratada: Instituto Quadrix inscrita no CNPJ nº 08.412.130/0001-43, com sede situada ST SHN Quadra 02 Bloco F, 87 Asa Norte Brasília – DF sala
1605 ED EXEC OFICCE TOWER CEP - 70.702.906.
Os valores unitários das referidas inscrições são: para o Nível Fundamental será de R$ 60,00 (sessenta reais), para o Nível Médio será de R$ 80,00
(oitenta reais) e, para o Nível Superior será de R$ 100,00 (cem reais). No entanto, no caso desta proposta a empresa informa que dos valores a serem
recebidos provenientes das inscrições dos candidatos repassará ao município os seguintes valores: vide proposta de preços anexo ao processo.
Objeto: Contratação de instituto para a prestação de serviços especializados de planejamento, organização e realização de Concurso Público de
provas ( Escrita e de Títulos ) , observado o provimento de cargos públicos , de nível fundamento , nível médio e nível superior e cadastro de reserva ,
com o fornecimento completo de recursos materiais e humanos , a execução de todas as atividades envolvidas e correlatas , em especial com a
elaboração , impressão , aplicação e correção das provas , bem como toda e qualquer logística necessária para a execução dos serviços para atender
as necessidades da Prefeitura Municipal de Barreiras/BA.
Órgão: 03.06.06 – Secretaria Municipal de Administração.
Atividade: 2018 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração:
Elemento de Despesas: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros pessoas jurídicas ;
Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários
Prazo: 12 (doze) meses.
Data de Assinatura: 09 de maio de 2022.
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