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PÁGINA CERTIFICADA

14 de abril de 2022

RESULTADO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial 008/2022

O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, 
através da pregoeira municipal, torna público o RESULTADO E ADJUDICAÇÃO da licitação na 
modalidade Pregão Presencial n.º 008/2021, cujo objeto do processo licitatório é: Registro de 
Preços para eventual e futura aquisição de lanches e salgados, para atender as necessidades 
das Secretarias Municipais. Realizado às 09:30h do dia 23/03/2022, na Sala de Reuniões de 
Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira, 30, Cen-
tro, Piripá-Ba. Tendo como vencedora as propostas de preços das empresas: MARIA DA CON-
CEIÇÃO DIAS 53022254504, CNPJ/MF n° 33.626.379/0001-07, no lote 01 com um valor total 
global de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Valor global da licitação é de R$ 95.000,00 
(noventa e cinco mil reais). A pregoeira adjudica o objeto desta licitação as referidas empresas. 
Piripá, 01 de abril de 2022. Lorena Ribeiro do Nascimento – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 008/2022.

O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, 
torna pública a HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presen-
cial n.º 008/2021, cujo objeto do processo licitatório é: Registro de Preços para eventual e 
futura aquisição de lanches e salgados, para atender as necessidades das Secretarias Muni-
cipais. Realizado às 09:30h do dia 23/03/2022, na Sala de Reuniões de Licitações, localizada 
no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira, 30, Centro, Piripá-Ba. Ten-
do como vencedora as propostas de preços das empresas: MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS 
53022254504, CNPJ/MF n° 33.626.379/0001-07, no lote 01 com um valor total global de R$ 
95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Valor global da licitação é de R$ 95.000,00 (noventa e 
cinco mil reais). Ciente de que foram cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse 
processo, o Prefeito Municipal de Piripá homologa esta licitação em 01 de abril de 2022. Flavio 
Oliveira Rocha - Prefeito.

RESULTADO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial 009/2022

O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, 
através da pregoeira municipal, torna público o RESULTADO E ADJUDICAÇÃO da licitação 
na modalidade Pregão Presencial n.º 009/2021, cujo objeto do processo licitatório é: Regis-
tro de Preços para serviço de confecção de bancada, divisória ou outro facilitador em granito 
cinza, em espessura de no mínimo 2 cm, como também o serviço de aplicação de insumos 
necessários e a devida instalação do material em parede ou superfície com acabamento e 
limpeza do local. Realizado às 10:30h do dia 23/03/2022, na Sala de Reuniões de Licitações, 
localizada no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira, 30, Centro, Piripá-
-Ba. Tendo como vencedora as propostas de preços das empresas: NELIO LIMA DA ROCHA 
02320420550, CNPJ/MF n° 14.488.872/0001-55, no lote 01 com um valor total global de R$ 
94.051,20 (noventa e quatro mil cinquenta e um reais e vinte centavos). Valor global da licitação 
é de R$ 94.051,20 (noventa e quatro mil cinquenta e um reais e vinte centavos). A pregoeira 
adjudica o objeto desta licitação as referidas empresas. Piripá, 01 de abril de 2022. Lorena 
Ribeiro do Nascimento – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 009/2022.

O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, 
torna pública a HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presen-
cial n.º 009/2021, cujo objeto do processo licitatório é: Registro de Preços para serviço de con-
fecção de bancada, divisória ou outro facilitador em granito cinza, em espessura de no mínimo 2 
cm, como também o serviço de aplicação de insumos necessários e a devida instalação do ma-
terial em parede ou superfície com acabamento e limpeza do local. Realizado às 10:30h do dia 
23/03/2022, na Sala de Reuniões de Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal, 
situada na Praça da Bandeira, 30, Centro, Piripá-Ba. Tendo como vencedora as propostas de 
preços das empresas: NELIO LIMA DA ROCHA 02320420550, CNPJ/MF n° 14.488.872/0001-
55, no lote 01 com um valor total global de R$ 94.051,20 (noventa e quatro mil cinquenta e 
um reais e vinte centavos). Valor global da licitação é de R$ 94.051,20 (noventa e quatro mil 
cinquenta e um reais e vinte centavos). Ciente de que foram cumpridos todos os trâmites das 
leis que regem esse processo, o Prefeito Municipal de Piripá homologa esta licitação em 01 de 
abril de 2022. Flavio Oliveira Rocha - Prefeito.

RESULTADO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPÁ

Pregão Presencial 010/2022
O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, 

através da pregoeira municipal, torna público o RESULTADO E ADJUDICAÇÃO da licitação na 
modalidade Pregão Presencial n.º 010/2021, cujo objeto do processo licitatório é: Registro de 
preço para fornecimento de carnes, pra suprir as necessidades das Secretarias Municipais. Rea-
lizado às 09:30h do dia 07/04/2022, na Sala de Reuniões de Licitações, localizada no Prédio da 
Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira, 30, Centro, Piripá-Ba. Tendo como vencedora 
as propostas de preços da empresa: NEIVALDO DOS SANTOS JESUS 01230183582, CNPJ/
MF n° 15.689.350/0001-84, no lote 01 com um valor total global de R$ 112.117,50 (cento e doze 
mil cento e dezessete reais e cinquenta centavos). Valor global da licitação é de R$ 112.117,50 
(cento e doze mil cento e dezessete reais e cinquenta centavos). A pregoeira adjudica o objeto 
desta licitação as referidas empresas. Piripá, 13 de abril de 2022. Lorena Ribeiro do Nascimento 
– Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 010/2022.

O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, 
torna pública a HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial 
n.º 010/2021, cujo objeto do processo licitatório é: Registro de preço para fornecimento de carnes, 
pra suprir as necessidades das Secretarias Municipais. Realizado às 09:30h do dia 07/04/2022, 
na Sala de Reuniões de Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça 
da Bandeira, 30, Centro, Piripá-Ba. Tendo como vencedora as propostas de preços das empresas: 
NEIVALDO DOS SANTOS JESUS 01230183582, CNPJ/MF n° 15.689.350/0001-84, no lote 01 
com um valor total global de R$ 112.117,50 (cento e doze mil cento e dezessete reais e cinquenta 
centavos). Valor global da licitação é de R$ 112.117,50 (cento e doze mil cento e dezessete reais 
e cinquenta centavos). Ciente de que foram cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse 
processo, o Prefeito Municipal de Piripá homologa esta licitação em 13 de abril de 2022. Flavio 
Oliveira Rocha - Prefeito.

RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022.

O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93, através da 
pregoeira municipal, torna público o RESULTADO E ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade 
Tomada de Preços 001/2022, cujo objeto desta licitação é a Pavimentação do Bairro Horizonte 
Azul no Município de Piripá/Ba. Realizado no dia 29/03/2022, as 09:30h (nove horas e trinta 
minutos), no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira, 30, Centro, Piripá-Ba. 
Tendo como vencedora as propostas de preços da empresa: PERIMETRAL EMPREENDIMEN-
TOS - EIRELI, CNPJ 36.750.113/0001-51, com o valor de R$ R$ 1.109.162,86 (um milhão, cento 
e nove mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Valor global da licitação é 
de R$ 1.109.162,86 (um milhão, cento e nove mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e seis 
centavos). O Prefeito adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Piripá, 06 de Abril de 
2022. Flavio Oliveira Rocha - Prefeito.

HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022.

O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93, através da 
pregoeira municipal, torna público o RESULTADO E ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade 
Tomada de Preços 001/2022, cujo objeto desta licitação é a Pavimentação do Bairro Horizonte 
Azul no Município de Piripá/Ba. Realizado no dia 29/03/2022, as 09:30h (nove horas e trinta 
minutos), no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira, 30, Centro, Piripá-Ba. 
Tendo como vencedora as propostas de preços da empresa: PERIMETRAL EMPREENDIMEN-
TOS - EIRELI, CNPJ 36.750.113/0001-51, com o valor de R$ 1.109.162,86 (um milhão, cento 
e nove mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Valor global da licitação é 
de R$ 1.109.162,86 (um milhão, cento e nove mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e seis 
centavos). Ciente de que foram cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse processo, 
o Prefeito Municipal de Piripá homologa esta licitação em 06 de Abril de 2022. Flavio Oliveira 
Rocha - Prefeito.


