
 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO 
CNPJ/MF: 13.234.349/0001-30 

 

Rua Miguel Marques de Almeida - Nº 139 - Barro Alto/BA - CEP: 44895-000  

Telefone: (74) 3629-1114 

 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 010/2021, tendo por objetivo a fixação 
de normas e regras prévias para o cadastramento e posterior credenciamento/contratação de pessoas jurídicas para a 
prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em quadros de comando, bombas submersas, 
compressores, geradores e motores estacionários 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, LOPES E TEIXEIRA 
LTDA - ME, CNPJ nº: 40.482.184/0001-98, Itens 01 ao 28 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, 18 de maio de 2021. Orlando Amorim Santos-Prefeito Municipal 
 
 
 

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 011/2021, tendo por objetivo a fixação 
de normas e regras prévias para o CREDENCIAMENTO de CLINICAS E/OU LABORATÓRIOS, que realizem exames 
laboratoriais em geral, biopsias e testes tipo RT-PCR (COVID-19), visando atender as demandas da Secretaria de Saúde 
do Município de Barro Alto - Bahia, conforme descrição contida no termo de referência, parte integrante e indissociável do 
presente edital, e ADJUDICA em favor da empresa, DLA ANÁLISES CLINICAS S/C LTDA - ME, CNPJ nº: 
05.527.244/0001-40, Itens 01 ao 100 EXAMES LABORATORIAIS e nos itens 01 a 03 PROCEDIMENTOS MEDICOS 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, 27 de maio de 2021. 
Orlando Amorim Santos-Prefeito Municipal 
 
 
 

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 012/2021, tendo por objetivo a fixação 
de normas e regras prévias para o CREDENCIAMENTO de rádios para divulgação de informações e matérias de 
interesse das Secretarias e eventos institucionais do Município de Barro Alto Bahia, conforme descrição contida no termo 
de referência, parte integrante e indissociável do presente edital, e ADJUDICA em favor da empresa, RÁDIO CARAÍBAS 
LTDA, CNPJ nº: 13.327.168/0001-58, no Item 02 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, 18 de junho de 2021. Orlando Amorim Santos-Prefeito Municipal 
 
 
 

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 012/2021, tendo por objetivo a fixação 
de normas e regras prévias para o CREDENCIAMENTO de rádios para divulgação de informações e matérias de 
interesse das Secretarias e eventos institucionais do Município de Barro Alto Bahia, conforme descrição contida no termo 
de referência, parte integrante e indissociável do presente edital, e ADJUDICA em favor da empresa, RÁDIO E 


