
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

CNPJ nº 13.654.405/0001-95 

 

ERRATA AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

A Comissão Permanente de Licitação de Barreiras/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria nº 361/2017 - 
Torna público aos interessados ERRATA, referente à publicação do aviso de adjudicação e homologação do 
Pregão Presencial nº 008/2017 do dia 06 de julho de 2017. ONDE SE LÊ: “MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E 
HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 96.827.563/0001-27 para os Lotes I; VI; XXII; XVI; XIX; XXV; XXVI; XXXII e XXXV valores R$ 
17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais); R$ 9.000,00 (nove mil reais); R$ 4.999,80 (quatro mil novecentos e 
noventa e nove reais e oitenta centavos); R$ 175.999,50 (cento e setenta e cinco mil novecentos e noventa e 
nove reais e cinquenta centavos); R$ 43.992,00 (quarenta e três mil novecentos e noventa e dois reais); R$ 
53.493,00(cinquenta e três mil quatrocentos e noventa e três reais); R$ 107.353,00 (cento e sete mil trezentos e 
cinquenta e três reais); R$ 997,50 (novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) respectivos.”. LEIA-
SE: “MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 96.827.563/0001-27 para os Lotes I; VI; 
XXII; XVI; XIX; XXV; XXVI; XXXII e XXXV valores R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais); R$ 9.000,00 (nove 
mil reais); R$ 4.999,80 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos); R$ 175.999,50 (cento e 
setenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos); R$ 43.992,00 (quarenta e três mil 
novecentos e noventa e dois reais); R$ 53.493,00(cinquenta e três mil quatrocentos e noventa e três reais); R$ 
107.353,00 (cento e sete mil trezentos e cinquenta e três reais); R$ 24.480,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos 
e oitenta reais); R$ 997,50 (novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) respectivos.”. André Avelino 
de Oliveira Neto - Pregoeiro. Barreiras/ Bahia. 07 de julho de 2017. 

 


