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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 253/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02-FMS/2021 

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do Município de Barreiras(BA), no uso de suas atribuições legais e considerando a regularidade do Processo acima identificado, comunica 

aos interessados e a população em geral o seu resultado, a saber: Objeto do Processo: Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos 

odontológicos, da especialidade Endodontia, para atendimento de necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas, desta Secretaria de 

Saúde; Futuros Contratados e Valores: DISOMED DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 00.301.048/0001-30, que venceu os 

itens 01, 03, 04, 05 e 06, pelo valor total de R$ 75.749,60 (setenta e cinco mil e setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), e JM 

PRODUTOS DE CONSUMO LTDA, CNPJ 07.425.616/0001-53, que venceu os itens 01 e 07, pelo valor total de R$ 74.500,00 (setenta e quatro mil e 

quinhentos reais); Forma de Aquisição e Pagamento: Aquisição parcelada, conforme a necessidade, pagamento em até 30 (trinta) dias após a 

aquisição; Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses. Nestes termos homologo todos os procedimentos no presente Processo e autorizo 

a formalização da Ata de Registro de Preços e futuros contratos dela decorrentes. 

Barreiras(BA), 23 de junho de 2021. 

 

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO 

Prefeito Municipal 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 253/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02-FMS/2021 

EXTRATO DE RESULTADO DE PROCESSO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Barreiras(BA), no uso de suas atribuições legais e considerando a regularidade do 

Processo acima, comunica aos interessados e à população em geral o seu resultado, a saber: Objeto do Processo: Registro de Preços para futura 

aquisição de equipamentos odontológicos, da especialidade Endodontia, para atendimento de necessidades do Centro de Especialidades 

Odontológicas, desta Secretaria de Saúde; Futuros Contratados e Valores: DISOMED DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 

00.301.048/0001-30, que venceu os itens 01, 03, 04, 05 e 06, pelo valor total de R$ 75.749,60 (setenta e cinco mil e setecentos e quarenta e nove 

reais e sessenta centavos), e JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA, CNPJ 07.425.616/0001-53, que venceu os itens 01 e 07, pelo valor total de R$ 

74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos reais); Forma de Aquisição e Pagamento: Aquisição parcelada, conforme a necessidade, pagamento em 

até 30 (trinta) dias após a aquisição; Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura. Nestes termos 

adjudico o presente objeto ao licitante acima. 

Barreiras(BA), 04 de junho de 2021. 

 

DIEGO JÚNIO PAULINO SILVA 

Pregoeiro 

Portaria nº. 340/2021 
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AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL – N° 010/2021 

O Município de Barreiras – BA, através do pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria N° 201/2020, ADJUDICA e o Prefeito Municipal 

HOMOLOGA o Pregão Presencial - Nº 010/2021. Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de manutenção preventiva e corretiva para os veículos oficiais pertencentes à frota operacional da Prefeitura Municipal de Barreiras /BA. A empresa 

UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 09.544.865/0001-93 com o valor R$ 483.000,00 (quatrocentos e oitenta e três mil reais) para o LOTE 01;  

R$ 286.800,00 (duzentos e oitenta e seis mil e oitocentos reais) para o LOTE 05; R$ 334.000,00 (trezentos e trinta e quatro mil reais) para o LOTE 06; 

R$ 273.600,00 (duzentos e setenta e três mil e seiscentos reais) para o LOTE 07; R$ 119.500,00 (cento e dezenove mil e quinhentos reais) para o 

LOTE 14; R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais) para o LOTE 15; R$ 225.500,00 (duzentos e vinte e cinco mil e quinhentos reais) para o 

LOTE 16. A empresa COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA, CNPJ: 63.234.231/0001-80 com o valor R$ 551.496,00 

(quinhentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais) para o LOTE 02; R$ 265.998,00 (duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e 

noventa e oito reais) para o LOTE 03; R$ 321.996,00 (trezentos e vinte e um mil, novecentos e noventa e seis reais) para o LOTE 04; R$ 479.896,00 

(quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais) para o LOTE 09; R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) para o LOTE 10; R$ 

113.000,00 (cento e treze mil reais) para o LOTE 11; R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais) para o LOTE 13; R$ 39.500,00 (trinta e nove 

mil e quinhentos reais) para o LOTE 17. A empresa M&V COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA, CNPJ: 09.244.841/0001-19 com 

o valor R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) para o LOTE 08. A empresa BARREIRAS DIESEL LTDA, CNPJ: 05.628.884/0001-47 com o valor 

R$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais) para o LOTE 12. João Barbosa Souza Sobrinho - Prefeito Municipal de Barreiras, 14 de julho de 

2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 


