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MAPA DEMONSTRATIVO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 23286.001541/2022-15

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD

Grupo Brasil de Apoio
ao Surdocego e ao

Múltiplo Deficiente
Sensorial /

03.524.587/0001-26

AHIMSA-
Associação

Educacional para
Múltipla Deficiência
/ 65.513.806/0001-29

ADEFAV- Centro de
Recursos em Deficiência

Múltipla, Surdocegueira e
deficiência visual /
53.498.044/0001-50

1.  

Contratação de empresa para subsidiar as atividades
educacionais do CURSO DE FORMAÇÃO
CONTINUADA EM ESPECTRO DA
SURDOCEGUEIRA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
PARA APOIO A INCLUSÃO, por meio de: criação,
manutenção e gerenciamento de salas virtuais, no
sistema escolhido pelo cliente, incluindo serviços dos
pacotes e aplicativos necessários que se possam
desenvolver toda a dinâmica do curso; gerenciamento
das salas, carregamento de materiais e comunicação
com os cursistas, disponibilização de serviços de
interprete, guias-interpretes, audiodescritores,
assistentes administrativos, serviços de designer, de
produção e edição de vídeos e de comunicação para o
Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia
da Bahia – IFBA Campus Barreiras

Un. 1 R$ 80.950,00 R$ 81.000,00 R$ 81.000,00

  TOTAL: R$ 80.950,00 R$ 81.000,00 R$ 81.000,00

VENCEDOR: Grupo Brasil de Apoio ao Surdocego e ao Múltiplo Deficiente Sensorial / 03.524.587/0001-26

1.

Contratação de empresa para subsidiar as atividades
educacionais do CURSO DE FORMAÇÃO
CONTINUADA EM ESPECTRO DA
SURDOCEGUEIRA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
PARA APOIO A INCLUSÃO, por meio de: criação,
manutenção e gerenciamento de salas virtuais, no
sistema escolhido pelo cliente, incluindo serviços dos
pacotes e aplicativos necessários que se possam
desenvolver toda a dinâmica do curso; gerenciamento
das salas, carregamento de materiais e comunicação
com os cursistas, disponibilização de serviços de
interprete, guias-interpretes, audiodescritores,
assistentes administrativos, serviços de designer, de
produção e edição de vídeos e de comunicação para o
Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia da
Bahia – IFBA Campus Barreiras

Un. 1 R$ 80.950,00 ---- ----

Observação: Conforme propostas orçamentárias enviadas pelos fornecedores, segundo documentos anexos a este processo, declara-se vencedor o
fornecedor Grupo Brasil de Apoio ao Surdocego e ao Múltiplo Deficiente Sensorial, por apresentar a proposta com menor preço.

 

 

Em 18 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Monte Gomes, Pregoeiro(a), em 18/05/2022, às 14:21, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2330411 e o código
CRC D53C1D2E.


