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PÁGINA CERTIFICADA

09 de agosto de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPÁ

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO
PREGÃO PRESENCIAL 019/2022

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 a ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pre-
gão Presencial n.º 019/2022, cujo objeto do processo licitatório é: Registro de preços para futura 
e eventual fornecimento de refeições, quentinhas tipo marmitex, sucos e refrigerantes, para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais. Realizado às 10:00h do dia 28/07/2022, 
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: JOÃO PEDRO LIMA DO CARMO 08346746539, CNPJ nº 40.518.024/0001-51, no 
lote 01 com um valor total global de R$ 126.200,00 (cento e vinte e seis mil e duzentos reais). 
Valor global da licitação é de R$ 126.200,00 (cento e vinte e seis mil e duzentos reais). A prego-
eira adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Piripá, 03 de agosto de 2022. Lorena 
Ribeiro do Nascimento – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2022.

O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, 
torna pública a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 019/2022, 
cujo objeto do processo licitatório é: Registro de preços para futura e eventual fornecimento de 
refeições, quentinhas tipo marmitex, sucos e refrigerantes, para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais. Realizado às 10:00h do dia 28/07/2022, na Sala de Reuniões de Licita-
ções, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira, 30, Centro, 
Piripá-Ba. Tendo como vencedora as propostas de preços da empresa: JOÃO PEDRO LIMA 
DO CARMO 08346746539, CNPJ nº 40.518.024/0001-51, no lote 01 com um valor total global 
de R$ 126.200,00 (cento e vinte e seis mil e duzentos reais). Valor global da licitação é de R$ 
126.200,00 (cento e vinte e seis mil e duzentos reais). Ciente de que foram cumpridos todos 
os trâmites das leis que regem esse processo, o Prefeito Municipal de Piripá homologa esta 
licitação em 03 de agosto de 2022. Flavio Oliveira Rocha - Prefeito.

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO
PREGÃO PRESENCIAL 021/2022

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 a ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pre-
gão Presencial n.º 021/2022, cujo objeto do processo licitatório é: Registro de Preços para futura 
e eventual aquisição parcelada de materiais de construção, materiais hidráulicos, ferramentas 
e correlatos para atender as necessidades das Secretarias Municipais. Realizado às 09:00h do 
dia 02/08/2022, na Sala de Reuniões de Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura Munici-
pal, situada na Praça da Bandeira, 30, Centro, Piripá-Ba. Tendo como vencedora as propostas 
de preços da empresa: SANTOS SANTOS COMÉRICO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA ME, 
CNPJ nº 11.227.690/0001-32, no lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06 com um valor total global de R$ 
973.457,00 (novecentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais). Valor global 
da licitação é de R$ 973.457,00 (novecentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e 
sete reais). A pregoeira adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Piripá, 08 de agosto 
de 2022. Lorena Ribeiro do Nascimento – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2022.

O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, 
torna pública a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 021/2022, 
cujo objeto do processo licitatório é: Registro de Preços para futura e eventual aquisição parce-
lada de materiais de construção, materiais hidráulicos, ferramentas e correlatos para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais. Realizado às 09:00h do dia 02/08/2022, na Sala de 
Reuniões de Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Ban-
deira, 30, Centro, Piripá-Ba. Tendo como vencedora as propostas de preços da empresa: SAN-
TOS SANTOS COMÉRICO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA ME, CNPJ nº 11.227.690/0001-
32, no lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06 com um valor total global de R$ 973.457,00 (novecentos 
e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais). Valor global da licitação é de R$ 
973.457,00 (novecentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais). Ciente de 
que foram cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse processo, o Prefeito Municipal 
de Piripá homologa esta licitação em 08 de agosto de 2022. Flavio Oliveira Rocha - Prefeito.

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO
PREGÃO PRESENCIAL 022/2022

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 a ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pre-
gão Presencial n.º 022/2022, cujo objeto do processo licitatório é: Registro de Preços para futura 
e eventual aquisição de gêneros alimentícios diversos para atender as necessidades das Secre-
tarias Municipais. Realizado às 11:00h do dia 02/08/2022, 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: GERALDO ADELINO DOS SAN-
TOS – EPP; CNPJ nº 16.312.613/0001-02, nos lotes 01,02, 03,05,06,07,08,09,10,11 e 12, com 
um valor total global de R$ 1.043.519,71 (um milhão, quarenta e três mil, quinhentos e dezenove 
reais e setenta e um centavos), conforme tabela de lances, o lote 04 foi declarado fracassado, 
por conter inconsistência na descrição dos itens que compõe o lote. Valor global da licitação é de 
R$ 1.043.519,71 (um milhão, quarenta e três mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e um 
centavos). A pregoeira adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Piripá, 08 de agosto 
de 2022. Lorena Ribeiro do Nascimento – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2022.

O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, 
torna pública a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 022/2022, cujo 
objeto do processo licitatório é: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros ali-
mentícios diversos para atender as necessidades das Secretarias Municipais. Realizado às 11:00h 
do dia 02/08/2022, na Sala de Reuniões de Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura Munici-
pal, situada na Praça da Bandeira, 30, Centro, Piripá-Ba. Tendo como vencedora as propostas de 
preços da empresa: GERALDO ADELINO DOS SANTOS – EPP; CNPJ nº 16.312.613/0001-02, 
nos lotes 01,02, 03,05,06,07,08,09,10,11 e 12, com um valor total global de R$ 1.043.519,71 (um 
milhão, quarenta e três mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e um centavos), conforme ta-
bela de lances, o lote 04 foi declarado fracassado, por conter inconsistência na descrição dos itens 
que compõe o lote. Valor global da licitação é de R$ 1.043.519,71 (um milhão, quarenta e três mil, 
quinhentos e dezenove reais e setenta e um centavos). Ciente de que foram cumpridos todos os 
trâmites das leis que regem esse processo, o Prefeito Municipal de Piripá homologa esta licitação 
em 08 de agosto de 2022. Flavio Oliveira Rocha - Prefeito.

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 004/2022 - SRP
TIPO: Menor Preço por LOTE

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de pneus no-
vos, reforma de pneus, câmara de ar e baterias, em atendimento às necessidades das diversas 
Secretarias municipais, conforme edital e seus anexos.

O município de Piripá, através da Pregoeira, torna público que em face da rescisão con-
tratual com a empresa LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA, CNPJ: 
13.545.473/0001-16, tendo como fundamento o Inciso II, Art. 58 e Inciso I do Art. 79 da Lei Federal 
n.º 8.666/93, CONVOCA o licitante remanescente, na ordem de classificação, PNEUS GOMES 
EIRELI, CNPJ: 33.896.119/0001- 43 classificada em segundo lugar NO LOTE 01 e 03 do certame 
em epígrafe, para apresentar proposta readequada ao último lance, assinatura de ata e Termo de 
Compromisso (contrato).

Piripá, 09 de Agosto de 2022.

Lorena Ribeiro do Nascimento
Pregoeira.


