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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
 Ratificação do Processo Administrativo Nº. 076/2016 Credenciamento 

Nº 002/2016 (Inexigibilidade Nº. 008/2016) - Objeto: Seleção para 
aquisição de cota de patrocínio, com direito de exibição de 
publicidade/merchandising em espaços e equipamentos públicos do 
Município nas localidades dos eventos, excetuando-se instituições 
bancárias públicas e órgãos da Administração Pública. 



 
 

 
 

ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de Amargosa 

Praça da Lourival Monte, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 
E-mail: amargosa@amargosa.ba.gov.br - Telfax (075) 3634-3977 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 076/2016 

CREDENCIAMENTO Nº 002/2016 (INEXIGIBILIDADE Nº. 008/2016) 

OBJETO: Seleção para aquisição de cota de patrocínio, com direito de exibição de 

publicidade/merchandising em espaços e equipamentos públicos do Município nas 

localidades dos eventos, excetuando-se instituições bancárias públicas e órgãos da 

Administração Pública 

INTERESSADOS: CRBS S.A. - CDD FEIRA DE SANTANA 

 

 

RATIFICAÇÃO 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE AMARGOSA, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista que o Processo Administrativo, RATIFICO o resultado da 

Seleção que credencia a CRBS S.A. - CDD FEIRA DE SANTANA – CNPJ 

56.228.356/0040-48, que ofertou o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 

reais), correspondeu a Cota Diamante e DETERMINO seja lavrado Contrato com esta 

empresa, garantindo a mesma o direito de exibição de publicidade/merchandising em 

todos os espaços e equipamentos públicos do Município nas localidades dos eventos, 

bem como fora dos limites do Município e ainda a exclusividade do direito de 

distribuição e comercialização de produtos no local e entono da realização do evento 

público, com fundamento no art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 para que produza dos 

seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Amargosa, 01 de junho de 2016. 

 

 

KARINA BORGES SILVA 

Prefeita  
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