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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Bacabal - MA. Criado pela Lei N° 1.241 de 14 de março de 2014 |,
exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação da Administração Direta deste Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Bacabal poderão ser consultadas através da internet, por
meio do seguinte endereço: https://www.bacabal.ma.gov.br/diario
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse https://www.bacabal.ma.gov.br/diario.
As consultas, pesquisas e download são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Bacabal - MA
CNPJ: 06.014.351/0001-38, Prefeito Edvan Brandão
Endereço: Travessa 15 de Novembro, 229, Centro
Telefone: (99) 3621 0533 e-mail: ti@bacabal.ma.gov.br
Site: https://www.bacabal.ma.gov.br

Licitação

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL/MA, através do Gabinete do Prefeito, por intermédio do Prefeito Municipal o Sr.
EDVAN BRANDÃO DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93, e
considerando a manifestação positiva através de Parecer Jurídico da Procuradoria Geral e do Parecer de Conformidade da
Controladoria  Geral  deste  município  referente  ao  Processo  Licitatório  da  Prefeitura  Municipal  de  Bacabal/MA,
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º  002/2022,  originada  do  PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  220301/2022.  RESOLVE:
HOMOLOGAR a CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2022 para a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o
estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da
execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade
e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral, de
interesse da Prefeitura Municipal de Bacabal, conforme especificações do Anexo I (Planilha Orçamentária) do edital, tendo
como vencedora a empresa: DINO C G BELFORT inscrita sob CNPJ n.º 10.678.574/0001-77, sediada na VP 15 – Quadra 36
– Casa 07, Cohab II, município de Bacabal, Estado do Maranhão, tendo como representante legal o Sr. DINO CESAR
GOMES BELFORT, portador do CPF sob n.º 656.968.913-49 e Carteira de Identidade sob o n.º 000071747997-8 SESP/MA,
como vencedora do certame por estar em conformidade com a legislação em vigor e com as condições editalícias, e ter
apresentado a melhor pontuação de valoração, alcançando 45 (quarenta e cinco) pontos, conforme segue: 35% (trinta e
cinco por cento) de desconto aos preços previstos na tabela mais recente da FENAPRO – Federação Nacional das Agências
de Propaganda; 2% (cinco por cento) de honorários sobre planejamento e execução de pesquisas; 4% (quatro por cento) de
honorários sobre criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária; e, 4% (quatro por cento)
sobre criação e execução técnica de peça e/ou material cuja distribuição não proporcione à empresa o desconto de agência
concedido pelos veículos de divulgação. Determino que sejam adotadas as medidas cabíveis para a formalização do
contrato. Gabinete do Prefeito, município de Bacabal, Estado do Maranhão, 12 de dezembro de 2022. EDVAN BRANDÃO
DE FARIAS. Prefeito Municipal.

Código identificador:
905fbfcec4aa7e745513facf2742f8efc9cd5987ed729da888346cdbd8c6babd4eb1dbd0dbf9b7d78e670186d5348fc6571be7071f69ad8b9595f138f5d0bd7b



Página 2 Diário Oficial Eletrónico Edição n° BAC20221213 Publicação: 13/12/2022

Prefeitura Municipal de Bacabal - MA, Travessa 15 de Novembro, 229, Centro, Prefeito Edvan Brandão
Para consultar a veracidade da publicação acesse https://www.bacabal.ma.gov.br/diariooficial/1487

Edição no n°BAC20221213

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO n.º 22030101/2022-GAB/PMB. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2022. PARTES: GABINETE
DO PREFEITO MUNICIPAL DE BACABAL/MA e a empresa DINO C G BELFORT (CNPJ nº 10.678.574/0001-77). ESPÉCIE:
Contrato  Administrativo.  OBJETO:  Prestação  de  serviços  de  publicidade,  compreendendo  o  conjunto  de  atividades
realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a
execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade,
com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou
instituições ou de informar o público em geral, conforme Briefing e Edital. VALOR: R$ 4.151.550,00 (quatro milhões cento
e cinquenta e um mil quinhentos e cinquenta reais). PONTUAÇÃO DE VALORAÇÃO: 45 (quarenta e cinco) pontos, sendo:
35% (trinta e cinco por cento) de desconto aos preços previstos na tabela mais recente da FENAPRO – Federação Nacional
das Agências de Propaganda; 2% (cinco por cento) de honorários sobre planejamento e  execução de pesquisas; 4% (quatro
por cento) de honorários sobre criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária; e, 4% (quatro
por cento) sobre criação e execução técnica de peça e/ou material cuja distribuição não proporcione à empresa o desconto
de agência concedido pelos veículos de divulgação. DATA DE ASSINATURA: 13/12/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze)
meses a partir da assinatura do contrato. FONTES DE RECURSOS: 02.01 – Gabinete do Prefeito; 04.131.0003.2086.0000 –
Manutenção da Assessoria de Comunicação; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. SIGNATÁRIOS:
Sr. EDVAN BRANDÃO DE FARIAS – Prefeito Municipal, pela CONTRATANTE e o Sr. DINO CESAR GOMES BELFORT –
Representante Legal, pela CONTRATADA. Bacabal/MA, 13 de dezembro de 2022.
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