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Processo de Licitação por Inexigibilidade de Licitação nº 026/2022  

Processo Administrativo nº 01425/2022 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Ratifico o ato que declarou a licitação pelo processo de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 25, inciso I, em favor 

da pessoa jurídica  INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA ,EMPREENDEDORISMO E GESTÃO , CNPJ /MF nº 

15.555.941/0001-69 , Rua Ouro Preto  , 718 Sala  301 – Barro Preto –Belo Horizonte /MG     , para a prestação de serviços 

especializados para a realização de estudo de viabilidade econômico-financeira para estimar o melhor    valor a ser considerado para o 

serviço de gestão bancária da folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, assessoramento na elaboração de minuta  

de edital, termo de referência e outros instrumentos, visando a realização de um processo licitatório que escolherá a instituição 

financeira que gerenciará a conta da administração para fazer a gestão destes ativos, conforme o Termo de Referência   .  Pela 

realização do estudo de viabilidade econômico-financeira e outros itens agregados, conforme consta do objeto deste Termo de 

Referência, a Prefeitura Municipal irá remunerar o CONTRATADO no valor de R$ 0,19 (dezenove centavos de real) por cada 

R$1,00 (um real) arrecadado/negociado com a venda da folha de pagamento dos servidores para uma instituição financeira 

devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, limitados referidos honorários a R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil 

reais) , a contar da data do empenho, face ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente 

instruído. 

Publique-se 

Barreiras – BA, 05 de maio de 2022. 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

PUBLICIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO   

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1425/2022. 

Inexigibilidade de Licitação nº 026/2022. 

Contrato Nº 0191_2022. 

Contratante: Município de Barreiras- BA  

Contratada INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA ,EMPREENDEDORISMO E GESTÃO , CNPJ /MF nº 

15.555.941/0001-69 , Rua Ouro Preto  , 718 Sala  301 – Barro Preto –Belo Horizonte /MG   . 

Objeto: para a prestação de serviços especializados para a realização de estudo de viabilidade econômico-financeira para estimar o 

melhor    valor a ser considerado para o serviço de gestão bancária da folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, 

assessoramento na elaboração de minuta  de edital, termo de referência e outros instrumentos, visando a realização de um processo 

licitatório que escolherá a instituição financeira que gerenciará a conta da administração para fazer a gestão destes ativos, conforme o 

Termo de Referência   .  Pela realização do estudo de viabilidade econômico-financeira e outros itens agregados, conforme consta do 

objeto deste Termo de Referência, a Prefeitura Municipal irá remunerar o CONTRATADO no valor de R$ 0,19 (dezenove 

centavos de real) por cada R$ 1,00 (um real) arrecadado/negociado com a venda da folha de pagamento dos servidores para uma 

instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, limitados referidos honorários a R$ 1.900.000,00 (um 

milhão e novecentos mil reais). 

Código do Recurso e Fonte:  

Unidade: 03.06.06 –Secretaria Municipal de Administração. 

Projeto/Atividade: 2018 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração; 

Elemento da Despesa:  33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas : 

Fonte de Recurso :0100 –Recursos Ordinários 

Prazo:  12 (doze) meses   

Data de Assinatura do Contrato  05 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 


