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EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 245C/2018 

5º Termo Aditivo, Proc. Adm.  Nº 4643/2022, Inexigibilidade de Licitação Nº 087-FMS/2018 Órgão – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras/BA. 

Empresa: CENTRO DE SAÚDE VIDA S/S LTDA, CNPJ: 08.867.042/0001-36. Objeto: Termo aditivo de acréscimo de valor ao contrato nº 245C/2018, 

que tem por objeto a prestação de serviços de saúde ambulatorial e ou urgência/emergência na especialidade de Assistência Fisioterapêutica e 

Cardiologia pelo(a) Contratado(a), integrante da rede privada de serviços de saúde localizada no Município de Barreiras, aos usuários do Sistema 

Único de Saúde, de forma complementar aos serviços públicos do Contratante. Contrato nº 245C/2018. Ass. 30/12/2022. Valor do acréscimo: R$ 

60.000,00. Fund. Legal: Art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93. 

 
 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 693/2022 
 

Proc. Administrativo nº 2573/2022– pregão eletrônico 047/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
13.654.405/0001-95, denominado CONTRATANTE, e a empresa TOTAL BR TECNOLOGIA EIRELI inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 
11.887.410/0001-12, denominada CONTRATADA. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática, redes óticas, sem fio, cabeadas e instalações de serviços de tecnologia, 
pertencentes às Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras–BA. Ass. 22/12/2022, vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. 
Valor: R$ 250.355,52 (duzentos e cinquenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). João Barbosa de Souza 
Sobrinho. Prefeito Municipal. 

 
 
 
 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 694/2022 
 

Proc. Administrativo nº 2573/2022– pregão eletrônico 047/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
13.654.405/0001-95, tendo como interveniente o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FMED, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n. º 30.667.266/0001-53, denominado CONTRATANTE, e a empresa TOTAL BR TECNOLOGIA EIRELI inscrita no CNPJ/MF, sob 
o n.º 11.887.410/0001-12, denominada CONTRATADA. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática, redes óticas, sem fio, cabeadas e instalações de serviços de 
tecnologia, pertencentes às Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras–BA. Ass. 22/12/2022, vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de 
assinatura. Valor total R$ 466.773,60 (quatrocentos e sessenta e seis mil e setecentos e setenta e três reais e sessenta centavos). João Barbosa 
de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal. 

 
 
 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 695/2022 
 

Proc. Administrativo nº 2573/2022– pregão eletrônico 047/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
13.654.405/0001-95, tendo como interveniente o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.º 08.595.187/0001-25, denominado Contratante, e a empresa TOTAL BR TECNOLOGIA EIRELI inscrita no CNPJ/MF, sob o 
n.º 11.887.410/0001-12, denominada CONTRATADA. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática, redes óticas, sem fio, cabeadas e instalações de serviços de tecnologia, 
pertencentes às Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras–BA. Ass. 22/12/2022, vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. 
Valor total R$ 557.460,48 (quinhentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos). João Barbosa de Souza 
Sobrinho. Prefeito Municipal. 

 
 
 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 696/2022 
 

Proc. Administrativo nº 2573/2022– pregão eletrônico 047/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
13.654.405/0001-95, tendo como interveniente o FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARREIRAS, órgão de direito público 
interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.250.888/0002-62, denominado CONTRATANTE, e a empresa TOTAL BR TECNOLOGIA EIRELI inscrita 
no CNPJ/MF, sob o n.º 11.887.410/0001-12, denominada CONTRATADA. OBJETO DO CONTRATO. Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática, redes óticas, sem fio, cabeadas e instalações de 
serviços de tecnologia, pertencentes às Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras–BA. Ass. 22/12/2022, vigência: 12 (doze) meses, a contar 
da data de assinatura. Valor R$ 77.960,40 (setenta e sete mil novecentos e sessenta reais e quarenta centavos). João Barbosa de Souza Sobrinho. 
Prefeito Municipal. 

 

 
 
 


