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Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA 
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000  
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96 

 
 

HOMOLOGAÇÃO 

 

A Prefeita Municipal de América Dourada, no uso de suas atribuições legais, e com 
fundamento no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002, resolve HOMOLOGAR o 
resultado do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 
030/2021, tipo menor valor global, destinado a contratação de empresa 
especializada em serviços de publicação em jornal de grande circulação do 
estado da Bahia, diário oficial da união e diário oficial próprio do município, 
assinado digitalmente, atendendo as normas do icp –brasil, diário oficial 
próprio do município em meio eletrônico e impresso para atender os diversos 
setores dessa prefeitura, home page institucional, para cumprir a lei de 
acesso à informação para cumprimento da lei n° 12.527/11, sistema de 
transparência para atender a lei complementar 131/2009, sistema sicaf para 
atender o cadastro de fornecedores para cumprir os arts. 34 a 37 e 51 da lei 
n.° 8.666/93 e arts. 68 e 69 da lei estadual n° 9.433/05, sistema de ouvidoria 
municipal e art.1° mp n° 2.200-2/01 realização de transações eletrônicas 
seguras para a Prefeitura Municipal de América Dourada/BA, conforme 
especificado no Anexo I do edital de licitação e mediante condições estabelecidas 
na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93. 
EMPRESA VENCEDORA: IPM BRASIL PUBLICAÇÕES MUNICIPAIS, com sede na 
Rua Minas Gerais, nº 229, Ed. Minas Trade Service, 1º andar, Sala 101, Bairro 
Pituba, Salvador/BA, com valor global final de R$ 96.800,00 (noventa e seis mil 
oitocentos reais). 
 
                          
Registre-se, Cumpra-se, 

 

Publique-se e Lavre-se o Contrato. 

América Dourada, 20 de julho de 2021. 

 
 

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO 
Prefeito Municipal 
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