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AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO – N° 016/2018 

O Município de Barreiras – BA, através do pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria N° 306/2018, ADJUDICA e o Prefeito Municipal 

HOMOLOGA o Pregão Eletrônico - Nº 016/2018. Objeto: Contratação de empresa especializada visando à aquisição de geladeiras, freezer, frigobar, 

bebedouros, fogões industriais e domésticos, ventiladores e sanduicheiras a gás, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e 

Planejamento. A empresa: TOP MÓVEIS LTDA, CNPJ: 05.269.798/0001-95, pelo valor R$ 181.900,00 (cento e oitenta e um mil e novecentos reais) 

para o LOTE 01; R$ 148.500,00 (cento e quarenta e oito mil e quinhentos reais) para o LOTE 02. A empresa: AMARAL DANTAS COMERCIAL OBRAS 

E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 27.783.909/0001-10, pelo valor R$ 525.787,98 (quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa 

e oito centavos) para o LOTE 03. A empresa: COMERCIAL VIANNA EIRELI – EPP, CNPJ: 04.668.436/0001-04, pelo valor R$ 13.990,00 (treze mil, 

novecentos e noventa reais) para o LOTE 04. A empresa: JESUS & CIA LTDA – ME, CNPJ: 01.955.312/0001-11, pelo valor R$ 2.750,00 (dois mil, 

setecentos e cinquenta reais) para o LOTE 05. João Barbosa Souza Sobrinho - Prefeito Municipal de Barreiras, 11 de outubro de 2018. 

 

 

 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO – N° 017/2018 

O Município de Barreiras – BA, através do pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria N° 306/2018, ADJUDICA e o Prefeito Municipal 

HOMOLOGA o Pregão Eletrônico - Nº 017/2018. Objeto: Contratação de empresa especializada visando à aquisição de tendas piramidal, banheiros 

químicos com e sem pia, e banheiros químicos PNE, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. A empresa: VISUAL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LONAS LTDA - EPP, CNPJ: 05.626.958/0001-06, pelo valor R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para o LOTE 01. 

A empresa: BAHIAPORT PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA-ME, CNPJ: 08.246.721/0001-98, pelo valor R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) para 

o LOTE 02. João Barbosa Souza Sobrinho - Prefeito Municipal de Barreiras, 15 de outubro de 2018. 
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EXTRATO DE ERRATA PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 133/2017.  
 

Contratada: TOTAL BR TECNOLOGIA LTDA-ME. Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA. ONDE SE LÊ: OBJETO DO CONTRATO: 

Prorrogação do contrato n° 133/2017 pelo período de 109 (cento e nove) dias, tendo a sua vigência de 14 de setembro de 2018 a 31 de Dezembro de 

2018; e, Supressão de valor correspondente ao percentual de 24,2793% (conforme especificado na tabela) equivalente a R$ 281.640,00 (duzentos e 

oitenta e um mil, seiscentos e quarenta reais), sobre o Valor Global do contrato, alterando o seu saldo contratual atual de R$ 504.403,65 (quinhentos e 

quatro mil quatrocentos e três reais e sessenta e cinco centavos), para R$ 222.763,65 (duzentos e vinte e dois mil setecentos e sessenta e três reais e 

sessenta e cinco centavos), LEIA-SE: OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação do contrato n° 133/2017 pelo período de 109 (cento e nove) dias, e 

reposição de saldo correspondente a esses dias prorrogados, o que equivale ao valor de R$ 283.205,18 (duzentos e oitenta e três mil, duzentos e 

cinco reais e dezoito centavos), tendo a sua vigência de 14 de setembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018; e, Supressão de valor correspondente ao 

percentual de 24,2793%, equivalente a R$ 281.640,00 (duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e quarenta reais), sobre o Valor Global do contrato. 

 

 

 


