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AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022.
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Munícipio de Barreiras /BA , comunica que se encontra a disposição o edital da Concorrência
Pública CO nº 010/2022, para a Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil visando a conclusão das construções das
escolas municipais padrão de 08 ( oito ) salas de aulas, nas localidades de Jardim Vitoria , Barrocão de Baixo , Vila Dulce , Novo Horizonte ,
considerando a demonstração de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura e Lazer da municipal de Barreiras – Ba, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, no Projeto Básico e seus anexos , neste município . com abertura prevista para
o dia 27 de setembro de 2022 , as 09:00 hs , no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Barreiras /BA Na Sala da Comissão Permanente de Licitação
situada na Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 ,Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP 47.806.146 ,Fone: (77) 3614-7100 . O edital se encontra a
disposição no site: www.barrreiras.ba.gov.br.transparenica/licitações.
Edilson Xavier Neves
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Barreiras/Ba 22 de agosto de 2022

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0283/2019.
Proc. Adm. Nº2581/2022 - Dispensa nº 052/2019 - Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS; Locador (a): OTÁLIA FIGUEIREDO ALENCAR
MARINHO, Pessoa Física, inscrita no CPF nº 028.899.511-20, residente em Barreiras, Bahia. OBJETO DO TERMO DO ADITIVO: Reajuste
Financeiro com um acréscimo de valor em um percentual de 10,076790%, conforme Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, bem como a
Renovação Contratual pelo período de 12 (doze) meses e a reposição do valor do contrato fixado em R$63.360,000 (sessenta e três mil e trezentos e
sessenta reais) que somado ao reajuste equivale ao valor de R$ 69.744,60 (sessenta e nove mil e setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta
centavos) dividido em 12 parcelas de R$ 5.812,05 (cinco mil e oitocentos e doze reais e cinco centavos), mantendo as demais cláusulas contratuais, a
contar a partir do dia 13/08/2022, conforme dotação orçamentária supra e solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO AO CONTRATO 408/2022
Proc. Adm. 2238/2021, Inexigibilidade de Licitação n° 010/2021 – Órgão – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras/BA. Empresa: EMANUEL KIDS
SERVICOS MEDICOS S/S, CNPJ: 10.293.852/0001-78. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços médicos, para atender
às demandas dos estabelecimentos de saúde de Atenção Básica e Especializada vinculados a Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras-Bahia.
Contrato 408/2022. Ass.: 01/08/2022. Vigência: 12 meses a partir da data da assinatura. Valor Global: R$ 120.600,00. Fund. Legal: Constituição
Federal, em especial os seus artigos 196 a 200, a Lei Orgânica do Município, as Leis 8.080/90 e 8.142/90, alusivas ao SUS, as normas gerais da Lei
8.666 /93 de licitações e contratos administrativos , e suas alterações, Lei Complementar nº 101/00, Portaria nº 1.464, de 24 de junho de 2011, do
Ministério da Saúde e as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive as exigências sanitárias contidas na Lei que
institui a Vigilância Sanitária do Município de Barreiras, e ainda ao Processo Administrativo de Chamamento Público nº 004/2021, e as normas e
portarias editadas pelo Ministério da Saúde.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO AO CONTRATO 406/2022
Proc. Adm. 2238/2021, Inexigibilidade de Licitação n° 010/2021 – Órgão – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras/BA. Empresa: HELLEN MYLENE
MARTINS DE REZENDE, CNPJ: 29.034.814/0001-29. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços médicos, para atender
às demandas dos estabelecimentos de saúde de Atenção Básica e Especializada vinculados a Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras-Bahia.
Contrato 406/2022. Ass.: 01/08/2022. Vigência: 12 meses a partir da data da assinatura. Valor Global: R$ 79.500,00. Fund. Legal: Constituição
Federal, em especial os seus artigos 196 a 200, a Lei Orgânica do Município, as Leis 8.080/90 e 8.142/90, alusivas ao SUS, as normas gerais da Lei
8.666 /93 de licitações e contratos administrativos , e suas alterações, Lei Complementar nº 101/00, Portaria nº 1.464, de 24 de junho de 2011, do
Ministério da Saúde e as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive as exigências sanitárias contidas na Lei que
institui a Vigilância Sanitária do Município de Barreiras, e ainda ao Processo Administrativo de Chamamento Público nº 004/2021, e as normas e
portarias editadas pelo Ministério da Saúde.
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Extrato do Contrato
Processo Administrativo n° 01581/2022
Carta Convite nº 020/2022 de 11 de julho de 20212.
Contrato Nº 0430/2022
Contratante: Município de Barreiras.
Contratada: Empresa Movetrak Rastreamento e Monitoramento Ltda - ME, inscrito no CNPJ: 25.406.806/0001-05, com seda à Rua Maria Quitéria, 137
– Juscelino Kubitscek - CEP 47.800-368 – Barreiras/BA.
No valor proposto mensal de R$ 14.442,00 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais) em 12 (doze) meses no total de R$ 173.304,00 (cento e
setenta e três mil, trezentos e quatro reais).
Objeto: a Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços, de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite por
GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalação e manutenção de módulos rastreadores em comodato e a disponibilização de software de
gerenciamento com acesso via Web, para gestão da Frota própria da do Município de Barreiras/BA, incluindo o fornecimento de equipamentos a título
de comodato, componente e licença de uso de software, e os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e
garantia de funcionamento.
Dotações Orçamentarias:
03.12.12 – Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito;
2087 – Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito;
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
Fonte: 00 – Recursos Ordinários
A vigência deste contrato se dá a partir do dia 13 de agosto de 2022, até 13 de agosto de 2023.
Data de Assinatura: 12 de agosto de 2022.
Despacho do Prefeito Municipal
De: 11 de agosto de 2022
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO
Adjudico o objeto do Processo de Licitação na Modalidade de Carta Convite nº 020/2022, a Contratada: Empresa Movetrak Rastreamento e
Monitoramento Ltda - ME, inscrito no CNPJ: 25.406.806/0001-05, com seda à Rua Maria Quitéria, 137 – Juscelino Kubitscek - CEP 47.800-368 –
Barreiras/BA, com o valor mensal proposto R$ 14.442,00 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais) em 12 (doze) meses no total de R$
173.304,00 (cento e setenta e três mil, trezentos e quatro reais)valor este que será contratado e empenhado.
Barreiras /BA. 11 de agosto de 2022.
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
Despacho do Prefeito Municipal
De: 11 de agosto de 2022
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Face ao constante dos autos do processo, referente à Licitação na Modalidade de Carta Convite nº 020/2022, processo administrativo n°
01581/2022, realizada no dia 11 de julho de 20212 às 09:00 horas, homologo o procedimento licitatório, nos termos do parágrafo único do artº 38, da
Lei de Licitações nº 8.666/93.
Barreiras – BA, 11 de agosto de 2022.
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
PUBLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Ratificação, Adjudicação e Homologação.
O Prefeito Municipal de Barreiras no uso de suas atribuições legais, ratifica, adjudica e homologa de Dispensa de Licitação n° 046/2021, do
processo administrativo nº 2022-02404, objetivando a Contratação de Empresa para o fornecimento de artigo de Cama, Mesa e Banho, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, com a Empresa Mercantil de Tecidos Barreirense Ltda - EPP,
inscrita no CNPJ nº 13.661.194/0001-18, com sede à Rua Alberto Coimbra, 218 – Centro – CEP 47.800-175 - Barreiras/BA, com proposta no valor de
R$ 15.950,00 (quinze mil, novecentos e cinquenta reais), o pagamento será efetuado de acordo coma a solicitação da Secretaria Municipal e emissão
da nota fiscal, de acordo com o art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Barreiras /BA, 08 de agosto de 2022.
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 046/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2022-02404.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS-BA
Contrato nº 0426/2022
CONTRATADA: A Empresa Mercantil de Tecidos Barreirense Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 13.661.194/0001-18, com sede à Rua Alberto Coimbra,
218 – Centro – CEP 47.800-175 - Barreiras/BA, com proposta no valor total de R$ 15.950,00 (quinze mil, novecentos e cinquenta reais), o pagamento
será efetuado de acordo coma a solicitação da Secretaria Municipal e emissão da nota fiscal.
OBJETO: A Contratação de Empresa para o fornecimento de artigo de Cama, Mesa e Banho, em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Trabalho, conforme Proposta em anexo.
Unidade: 03.12.51 – Fundo Municipal de Assistência Social
Atividade 2092 – Gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FEMAS.
Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo.
Fonte de Recurso: 00 – Recurso Ordinário:
Data de Assinatura do contrato, 11 de agosto de 2022
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, DATA DO EMPENHO: /
/ 2022.
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Despacho do Prefeito Municipal
De: 04 de agosto de 2022
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO
Adjudico o objeto do Processo de Licitação na Modalidade de Concorrência Pública nº 001/2022, a Empresa Construtora JK Ltda., inscrita no
CNPJ nº 04.325.687/0001-96, com sede à Av. JK, 07 – Nossa Senhora de Aparecida – São Desiderio/BA CEP 47.820-000 - Vencedora do Lote nº 02
com o valor proposto de R$ 477.888,13 (quatrocentos e setenta e sete mil oitocentos e oitenta e oito reais e treze centavos); Vencedora do Lote nº 03
com o valor proposto de R$ 1.011.298,84 (hum milhão e onze mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos); Vencedora do Lote nº
04 com o valor preposto de R$ 1.040.404,95 (hum milhão e quarenta mil quatrocentos e quatro reais e noventa e cinco centavos); Vencedora do Lote
nº 05 com o valor proposto de R$ 1.025.546,76 (hum milhão vinte e cinco mil e quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos); A
Empresa Movterra Construtora Ltda., inscrita no CNPJ nº 07.665.220/0001-83, com sede à Rua Dom Pedro II, 525 – Renato Gonçalves – Barreiras/BA
CEP 47.806-006 - Vencedora do Lotes Nº 01 com o valor proposto de R$ 876.335,77, (oitocentos e setenta e seis mil e trezentos e trinta e cinco
reais e setenta e sete centavos); Vencedora do Lote nº 06 com o valor proposto de R$ 552.818,52 (quinhentos e cinquenta e dois mil oitocentos e
dezoito reais e cinquenta e dois centavos); Vencedora do Lote nº 07 com o valor proposto de R$ 340.800,95 (trezentos e quarenta mil, oitocentos reais
e noventa e cinco centavos); Vencedora do Lote nº 08 com o valor proposto de R$ 365.051,58 ( trezentos e sessenta e cinco mil e cinquenta e um
reais e cinquenta e oito centavos), valor este que será contratado e empenhado.
Barreiras /BA. 04 de agosto de 2022.
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
Despacho do Prefeito Municipal
De: 04 de agosto de 2022
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Face ao constante dos autos do processo, referente à Licitação na Modalidade de Concorrência Pública nº 001/2022, processo administrativo
n° 02941/2021, realizada no dia 22 de fevereiro de 2022 às 09:00 horas, homologo o procedimento licitatório, nos termos do parágrafo único do artº
38, da Lei de Licitações nº 8.666/93.
Barreiras – BA, 04 de agosto de 2022.
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
Extrato do Contrato
Processo Administrativo n° 02941/2021
Concorrência Publica Nº 001/2022 de 22 de fevereiro de 2022.
Contrato Nº 0431/2022
Contratante: Município de Barreiras.
Contratada: Empresa Construtora JK Ltda., inscrita no CNPJ nº 04.325.687/0001-96, com sede à Av. JK, 07 – Nossa Senhora de Aparecida – São
Desiderio/BA CEP 47.820-000.
Vencedora do Lote nº 02 com o valor proposto de R$ 477.888,13 (quatrocentos e setenta e sete mil oitocentos e oitenta e oito reais e treze centavos).
Vencedora do Lote nº 03 com o valor proposto de R$ 1.011.298,84 (hum milhão e onze mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro
centavos).
Vencedora do Lote nº 04 com o valor preposto de R$ 1.040.404,95 (hum milhão e quarenta mil quatrocentos e quatro reais e noventa e cinco
centavos).
Vencedora do Lote nº 05 com o valor proposto de R$ 1.025.546,76 (hum milhão vinte e cinco mil e quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e seis
centavos). Perfazendo um total de R$ 3.555.138,68 (três milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e oito
centavos).
Contrato Nº 0432/2022
Contratante: Município de Barreiras.
Contratada: Empresa Movterra Construtora Ltda., inscrita no CNPJ nº 07.665.220/0001-83, com sede à Rua Dom Pedro II, 525 – Renato Gonçalves –
Barreiras/BA CEP 47.806-006
Vencedora do Lotes Nº 01 com o valor proposto de R$ 876.335,77 (oitocentos e setenta e seis mil e trezentos e trinta e cinco reais e setenta e sete
centavos).
Vencedora do Lote nº 06 com o valor proposto de R$ 552.818,52 (quinhentos e cinquenta e dois mil oitocentos e dezoito reais e cinquenta e dois
centavos).
Vencedora do Lote nº 07 com o valor proposto de R$ 340.800,95 (trezentos e quarenta mil, oitocentos reais e noventa e cinco centavos).
Vencedora do Lote nº 08 com o valor proposto de R$ 365.051,58 (trezentos e sessenta e cinco mil e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos).
Perfazendo um total de R$ 2.135.006,82 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil, seis reais e oitenta e dois centavos).
Objeto: Contratação de empresa(s) de engenharia para construção e/ou requalificação de 11 (onze) praças públicas conforme documentos em anexos
em localidades definidas pelo projeto básico e anexos, memorial descritivo, especificações gerais, e projeto executivo neste município.
Código do Recurso e Fonte:
Unidade Orçamentária: 03.11.11. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos Transporte
Projeto /Atividade; 1037 – Construção, Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins
Elemento da Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações
Fonte de Recursos: 00- Recursos Ordinários
Prazo: Vigência do Contrato 12 (doze) meses.
Data de Assinatura: 12 de agosto de 2022.
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 221/2020.
Proc. Adm. Nº 2020/2022. Pregão Eletrônico nº 016/2021. Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - inscrito no CNPJ/MF nº. 13.654.405/0001- 95.
Contratada: NUNES & RIBEIRO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 21.315.351/0001-61. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO pelo
período de 12 (doze) meses; REAJUSTE FINANCEIRO, de acordo com o índice do IGP-M, ao percentual de 10,704240%, aplicado em cima do saldo
contratual existente de R$ 1.097.887,95 (um milhão, noventa e sete mil e oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), impactando em
um reajuste no valor de R$ 117.520,56 (cento e dezessete mil e quinhentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos); e ACRÉSCIMO DE VALOR de
25% sobre o valor global do contrato, o que equivale a R$ 637.110,34 (seiscentos e trinta e sete mil e cento e dez reais e trinta e quatro centavos), que
somado ao reajuste, a quantia a ser acrescentada ao contrato será de: R$ 754.630,90 (setecentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos e trinta reais e
noventa centavos), a contar a partir de 22/07/2022 até 22/07/2023, mantendo as cláusulas contratuais, conforme dotação orçamentária supra e
solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
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