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Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
Pregão Eletrônico

 
 
 
 
 
 

AVISO DE RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 
 Processo Administrativo nº. 021204/2021. 

Pregão Eletrônico nº 003/2021 
 
O Município de Mulungu do Morro/BA, torna público que ratificou/homologou os atos praticados pela 
Equipe de Pregão referente ao Pregão Eletrônico nº. 003/2021, que tem por objeto o registro de preços 
para futuras e eventuais aquisições de equipamentos de informática para atender às demandas do 
Município de Mulungu do Morro/BA, em favor da(s) empresa(s): VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO 
BASTOS - ME, no(s) valor(es) total(is) estimado(s) de R$ 65.299,50 (sessenta e cinco mil duzentos e 
noventa e nove reais e cinquenta centavos), referente ao item 01; IRECE INFORMATICA EIRELI, no(s) 
valor(es) total(is) estimado(s) de R$  10.899,72 (dez mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e 
dois centavos), R$  8.299,98 (oito mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) e R$  
18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), referente aos itens 02, 03 e 05, respectivamente; LICITA HB 
INFORMÁTICA LTDA, no(s) valor(es) total(is) estimado(s) de R$  5.197,68 (cinco mil cento e noventa e 
sete reais e sessenta e oito centavos), referente ao item 04. Mulungu do Morro/BA, 01 de Junho de 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175, 176 e 177/2021 
Processo Administrativo nº. 021204/2021. 

Pregão Eletrônico nº. 003/2021 
                                                                                                  

O Município de Mulungu do Morro/BA, torna público que firmou, nesta data, ata de registro de preços 
com a(s) empresa(s): VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS - ME, no(s) valor(es) total(is) 
estimado(s) de R$ 65.299,50 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta 
centavos), referente ao item 01; IRECE INFORMATICA EIRELI, no(s) valor(es) total(is) estimado(s) de 
R$  10.899,72 (dez mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), R$  8.299,98 (oito 
mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) e R$  18.600,00 (dezoito mil e seiscentos 
reais), referente aos itens 02, 03 e 05, respectivamente; LICITA HB INFORMÁTICA LTDA, no(s) 
valor(es) total(is) estimado(s) de R$  5.197,68 (cinco mil cento e noventa e sete reais e sessenta e oito 
centavos), referente ao item 04. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de 
equipamentos de informática para atender às demandas do Município de Mulungu do Morro/BA. 
Vigência: 06 (seis) meses, iniciando-se a contagem a partir da data de assinatura, podendo ser 
prorrogado na forma da lei. Devendo o presente ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para 
conhecimento geral. Mulungu do Morro/BA, 01 de Junho de 2021. 
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