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AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Barreiras – BA
Extrato de Edital de Licitação Modalidade Inexigibilidade de Licitação nº 087/2019 ( CHAMAMENTO PUBLICA Nº 006/2019 -Processo administrativo nº
1402/2019 .
Com o objetivo ao CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS , consideradas como organização da sociedade civil , sem fins lucrativos , para
que , em regime de mútua cooperação com o Município de Barreiras ( Secretaria Municipal de Saúde ) , contribuam para a consecução de finalidades
de interesses públicos e recíproco, mediante a execução de atividade relacionada à área da saúde , sem transferência de recursos financeiros , de
acordo como projetos expressos em eventuais e futuros ACORDOS DE COOPERAÇÃO firmados com DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO ,
com prazo máximo de vigência de até dois anos , com base na Lei Federal nº 13.019, de julho de 2014, com as alterações promovidas pela Lei
Federal nº 13.204 , de dezembro de 2015 , Pela prefeitura Municipal de Barreiras /BA
Recebimento dos envelopes no dia 28 de outubro a 18 de novembro de 2021 , até as 12:00hs na sala da Comissão Permanente de Licitação , situada
no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Barreiras , situada à Rua Edgard de Deus Pitta , 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP . 47.806.146 –
Telefone: (77)3614-7100.
Informações
Complementares:
O
Edital
e
demais
informações
encontram-se
à
disposição
dos
interessados
no
site:
www.barreiras.ba.gov.br.transparencia.licitacoes , https://prefeitura.barreiras.mtransparente.com.br/admin/data/LICITACAO140819150218.pdf e na
Sala da Comissão de Licitações no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Barreiras , situada à Rua Edgard de Deus Pitta , 914 , Loteamento Aratu ,
Barreiras /BA CEP . 47.806.146 – Telefone: (77)3614-7100 no horário da 08:00hs às 12:00hs, de segunda a sexta-feira exceto feriados.

Publique-se em 28 de outubro de 2021.
Edilson Xavier Neves
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 310-G/2020
2º Termo Aditivo, Proc. Adm. nº 2405/2021, Pregão Eletrônico nº 013/2020 – Órgão – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras/BA. Empresa:
DISOMED DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 00.301.048/0001-30. Objeto: Termo Aditivo visando o acréscimo de valor no
percentual de 25% ao Lote 07, que equivale ao valor de R$ 60.999,75 (sessenta mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos),
perfazendo o valor global de R$ 2.207.338,55 (dois milhões e duzentos e sete mil e trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), do
contrato derivado do Pregão Eletrônico nº 013/2020, que tem como objeto a aquisição parcelada de Material Médico Hospitalar, requisitado pela
Secretaria Municipal de Saúde. Contrato nº 310-G/2020. Ass.: 24/08/2021. Fund. Legal: Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993.
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