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PÁGINA CERTIFICADA

CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES

ATO Nº 03/2022
De: 14.04.2022

EDITAL 02/2022
“Coloca a disposição para os contribuintes do Município de Poções – Bahia e regulamenta procedi-

mento para análise e disponibilidade pública em meio digital, junto à plataforma ETCM da Prestação de 
Contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, referente ao Exercício Financeiro de 2021, e dá 

outras providências.

O Presidente da CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES - ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições legais e em determinação da Resolução 1.060/05, Resolução 1.340/2016, Resolução 
1.383/2019 e Resolução 1.412/2020, do Tribunal de Contas dos Municípios, DECRETA e manda PUBLI-
CAR para os devidos fins o seguinte Edital:

Art. 1º) – Coloca a disposição dos contribuintes as contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PO-
ÇÕES, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

Parágrafo Único: O PODER EXECUTIVO encaminhou a documentação determinado pela resolução 
1.060/05 e demais Resoluções, na data de 13/04/2022 ás 17:48 hrs, sob CÓDIGO DE RECEBIMENTO 
ELETRÔNICO Nº 100791/2022.

Art. 2º) – As contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, ficarão disponíveis para a popula-
ção, após inserção das informações na plataforma do E-TCM, conforme determina o art. 54, parágrafo único 
da Lei Complementar Estadual 06/91, de 06 de Dezembro de 1991 e do art. 95, parágrafo 2º da Constitui-
ção do Estado da Bahia e art. 31, parágrafo 3º da Constituição Federal, pelo período de 60 (sessenta) dias.

Art. 3º) - Os interessados em analisar a Prestação de Contas deverão requerer na Secretaria da CÂ-
MARA DE VEREADORES DE POÇÕES no horário de expediente que funciona das 08:00 às 13:00 
hs, mediante ofício assinado pelo requerente, com documento de identificação, dirigido ao presidente da 
Câmara de Vereadores de Poções.

Parágrafo Único: Caso haja algum decreto municipal em vigor, durante o período citado no Art. 2º, 
suspendendo a circulação de pessoas devido a Pandemia do Coronavírus, os interessados deverão solicitar 
o acesso as contas através do e-mail: camarapocoes@yahoo.com.br ou através de consulta na plataforma do 
E-TCM https://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam realizando os filtros necessários.

Art. 4º) – O solicitante não poderá retirar das dependências da Câmara as pastas ou quaisquer docu-
mentos, que compõem a Prestação de Contas.

Art. 5º) – A CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES, oferecerá ao público meios de consulta às 
informações disponíveis no sistema E-TCM, durante o período de disponibilidade das contas públicas de 
60 dias, exigido pela legislação, bem como as pastas e documentos físicos disponibilizados pela Prefeitura 
Municipal.

Art. 6º) – O solicitante ficará sob supervisão de um servidor da CÂMARA MUNICIPAL.
Art. 7º) – O endereço eletrônico onde os contribuintes podem ter acesso é o https://e.tcm.ba.gov.br/

epp/ConsultaPublica/listView.seam
Art. 8) - Este edital entra em vigor na data de sua assinatura, sendo encaminhado para publicação fican-

do revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de Poções, em 14 de Abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPÁ

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, Centro, Piripá-Ba. Tendo 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). 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, tor-
na pública a HOMOLOGAÇÃO 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, Centro, Piripá-Ba. Tendo 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: Registro 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 Reu-
niões 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, tor-
na pública a HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 
009/2021, cujo objeto do processo licitatório é: Registro 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 aca-
bamento 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 re-
gem 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 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. 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 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.
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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, tor-
na 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 EMPREENDIMENTOS - 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 EMPREENDIMENTOS - 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 cen-
tavos). 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.



03Brumado, de 14 de abril  de 2022
Edição -  DIÁRIA

www.jornaldosudoeste.com

O JORNAL DO SUDOESTE 
confirma a autenticidade do (s) documentos (s) 
quando visualizado diretamente no portal https:
//www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais

PÁGINA CERTIFICADA



www.jornaldosudoeste.com
Brumado, de 14 de abril de 2022
Edição - DIÁRIA04

O JORNAL DO SUDOESTE 
confirma a autenticidade do (s) documentos (s) 
quando visualizado diretamente no portal https:
//www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais

PÁGINA CERTIFICADA


