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AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL – N° 025/2020 

 

O Município de Barreiras – BA, através do Prefeito Municipal, ADJUDICA e o HOMOLOGA o Pregão Presencial - Nº 025/2020. Objeto: Contratação 

de empresa para Fornecimento e instalação de instalação de sistema gerador fotovoltaico de energia elétrica no formato ´´on-grid´´ em 11 escolas no 

Município de Barreiras, requisitado pela Secretaria Municipal de Educação.  A empresa GFC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ: 

28.067.358/0001-50, pelo valor 8.522.400,00 (oito milhões, quinhentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais) para o Lote 01 e de R$ 515.000,00 

(quinhentos e quinze mil reais) para o Lote 02. João Barbosa Souza Sobrinho - Prefeito Municipal de Barreiras, 21 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO 

Prefeitura Municipal de Barreiras – BA  

Extrato de Edital de Chamamento Público Nº 006/2020. 

Comunica que estão  abertas as inscrições para Edital de Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural 2020 – com ações a serem realizadas 

especialmente em formato virtual, para premiação de até 50 (cinquenta) propostas que estimulem o fomento de atividades culturais no município de 

Barreiras, Bahia, e que preferencialmente, sejam difundidas através de plataformas virtuais, em conformidade com a Lei n° 14.017/2020, Decreto 

Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, com este Instrumento Convocatório, seus anexos e legislações correlatas. Esta chamada contemplará 

propostas apresentadas por artistas, criadores, produtores, grupos artísticos e serviços, representantes de pontos e pontões vinculados ao 

setor cultural exclusivamente inscritos no Cadastro Cultural do município de Barreiras, Bahia :  site : smecelbarreiras.wednote.com  ,  no 

período de 21 a 23  de dezembro  de 2020 ate as 13:00 as inscrições  , Informações Complementares O Edital e demais informações encontram-se à 

disposição dos interessados no Site : www.barreiras.ba.gov.br transparencia.licitacoes  e  na   Sala da Comissão de Licitações no Prédio Sede da 

Prefeitura Municipal de Barreiras situado à Rua Edgard de Deus Pitta nº 914, Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP  47.803.914, Fone: (77) 3614- 

7269 no horário  da 08:00hs às 12:00hs, de segunda a sexta-feira exceto feriados. 

Recebimento da inscrições no período de 21 a 23  de dezembro  de 2020 ate as 13:00  hs. 

 

Publique-se em 21 de dezembro de 2020 

 

Edilson Xavier Neves 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

 

 

 

 



 

2 

 

AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO 

Prefeitura Municipal de Barreiras – BA  

Extrato de Edital de Chamamento Público Nº 007/2020. 

Comunica que estão  abertas as inscrições para o Edital de Aquisição de Bens e Serviços Vinculados ao Setor Cultural 2020 – para premiação de até 

16 (dezesseis) propostas de aquisição de bens e/ou serviços que estimulem o fomento de atividades culturais no município de Barreiras, Bahia, com 

este Instrumento Convocatório, seus anexos e legislações correlatas. Esta chamada contemplará propostas apresentadas por representantes de 

espaços culturais exclusivamente do Cadastro Cultural do  município de Barreiras, Bahia.:  site : smecelbarreiras.wednote.com  ,  no período de 21 a 

23  de dezembro  de 2020 ate as 13:00 as inscrições  , Informações Complementares O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos 

interessados no Site : www.barreiras.ba.gov.br transparencia.licitacoes  e  na   Sala da Comissão de Licitações no Prédio Sede da Prefeitura Municipal 

de Barreiras situado à Rua Edgard de Deus Pitta nº 914, Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP  47.803.914, Fone: (77) 3614- 7269 no horário  da 

08:00hs às 12:00hs, de segunda a sexta-feira exceto feriados . 

Recebimento da inscrições no período de 21 a 23  de dezembro  de 2020 ate as 13:00  . 

 

Publique-se em 21 de dezembro de 2020 

 

Edilson Xavier Neves 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 


