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Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

AVISO DE RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO 
Processo Administrativo nº. 020109/2020 

Dispensa nº 128/2020.  
 

O MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO, Estado da Bahia, torna público que ratificou/homologou os atos praticados 
pela Comissão Permanente de Licitação, em favor da empresa ACACIA BARBOSA DOS SANTOS SOUZA 
03733514610, no valor mensal de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), perfazendo o valor global de R$ 
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). Objeto: Contratação de empresa especializada objetivando a 
prestação de serviços para a produção, análise crítica semanal a partir das produções da rede, monitoramento das 
rotinas de construção, reuniões formativas com equipe técnica, bem como leitura crítica e ajustes de documentos 
relativos as aulas remotas e acessória para monitoramento e prestação de contas do PAR. Vigência: 04 (quatro) 
meses, contados a partir da data de assinatura do contrato. Mulungu do Morro/BA, 14 de Setembro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 352/2020. 
Processo Administrativo nº. 020109/2020 

Dispensa nº 128/2020.  
 

O MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO, Estado da Bahia, torna público que firmou contrato com a empresa 
ACACIA BARBOSA DOS SANTOS SOUZA 03733514610, no valor mensal de R$ 4.400,00 (quatro mil e 
quatrocentos reais), perfazendo o valor global de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). Objeto: 
Contratação de empresa especializada objetivando a prestação de serviços para a produção, análise crítica semanal a 
partir das produções da rede, monitoramento das rotinas de construção, reuniões formativas com equipe técnica, bem 
como leitura crítica e ajustes de documentos relativos as aulas remotas e acessória para monitoramento e prestação 
de contas do PAR. Vigência: 04 (quatro) meses, iniciando-se a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado na forma da lei. Mulungu do Morro/BA, 14 de Setembro de 2020. 
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