
RESULTADO DE CREDENCIAMENTO

A CPL da Pref. Mun. de Barro Alto/BA torna público o resultado de CHAMAMENTO PÚBLICO, sob o regime
de CREDENCIAMENTO Nº CD 09/2021  Objeto: O Chamamento Público tem por objetivo a fixação de normas e
regras prévias para o cadastramento e posterior credenciamento/contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas para
a prestação de serviços mecânicos, com fornecimento de peças, a fim de atender às demandas da frota de veículos
do Município de Barro Alto/BA; CREDENCIADO: E.C.M. VILELA EIRELI - ME, CNPJ nº: 26.885.805/0001-53  nos
Itens  02, 04, 05 e 08, Barro Alto/BA 05/04/2021 - Gerson Filho Martins - Presidente da Comissão de Licitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO, ESTADO DA BAHIA, para fins de cumprimento ao que
preceitua  o  artigo  38,  Inciso  VII,  da  Lei  Federal  8.666/93,  e  considerando  os  procedimentos  da  Comissão
Permanente de Licitação, HOMOLOGA o presente processo de CREDENCIAMENTO sob o nº CD 09/2021, tendo
por objetivo a fixação de normas e regras prévias para o cadastramento e posterior credenciamento/contratação de
pessoas físicas e/ou jurídicas para a prestação de serviços mecânicos, com fornecimento de peças, a fim de atender
às  demandas  da  frota  de  veículos  do  Município  de  Barro  Alto/BA,  conforme  descrição  contida  no  termo  de
referência, parte integrante e indissociável do presente edital, e ADJUDICA em favor da empresa,  E.C.M. VILELA
EIRELI  -  ME,  CNPJ nº:  26.885.805/0001-53,  o  objeto  do  chamamento  público,  determinando a  celebração do
competente contrato Público com os mesmos, e autorizando o Senhor Secretário Municipal  de Administração e
Fazenda a liberar recursos para a referida contratação, com formas de pagamento conforme contrato. PUBLIQUE-
SE, CUMPRA-SE. Gabinete do Prefeito, 05 de abril de 2021. Orlando Amorim Santos. Prefeito Municipal
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RESULTADO DE CREDENCIAMENTO

A CPL da Pref. Mun. de Barro Alto/BA torna público o resultado de CHAMAMENTO PÚBLICO, sob o regime
de CREDENCIAMENTO Nº CD 09/2021  Objeto: O Chamamento Público tem por objetivo a fixação de normas e
regras prévias para o cadastramento e posterior credenciamento/contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas para
a prestação de serviços mecânicos, com fornecimento de peças, a fim de atender às demandas da frota de veículos
do  Município  de  Barro  Alto/BA; CREDENCIADO:  COMEROL  –  COMÉRCIO  DE  PEÇAS  EIRELI,  CNPJ  nº:
35.795.587/0001-57  no Item  03.Barro Alto/BA 08/04/2021 -  Gerson Filho Martins -  Presidente da Comissão de
Licitação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO, ESTADO DA BAHIA, para fins de cumprimento ao que
preceitua  o  artigo  38,  Inciso  VII,  da  Lei  Federal  8.666/93,  e  considerando  os  procedimentos  da  Comissão
Permanente de Licitação, HOMOLOGA o presente processo de CREDENCIAMENTO sob o nº CD 09/2021, tendo
por objetivo a fixação de normas e regras prévias para o cadastramento e posterior credenciamento/contratação de
pessoas físicas e/ou jurídicas para a prestação de serviços mecânicos, com fornecimento de peças, a fim de atender
às  demandas  da  frota  de  veículos  do  Município  de  Barro  Alto/BA,  conforme  descrição  contida  no  termo  de
referência, parte integrante e indissociável do presente edital, e  ADJUDICA em favor da empresa, COMEROL –
COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI, CNPJ nº: 35.795.587/0001-57, o objeto do chamamento público, determinando a
celebração  do  competente  contrato  Público  com os  mesmos,  e  autorizando o  Senhor  Secretário  Municipal  de
Administração  e  Fazenda a  liberar  recursos  para  a  referida  contratação,  com formas de  pagamento  conforme
contrato. PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. Gabinete do Prefeito, 08 de abril de 2021. Orlando Amorim Santos. Prefeito
Municipal
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