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PÁGINA CERTIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 003/2022

O Pregoeiro Municipal, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas 
as formalidades das Leis n.º nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e a com as alterações da Lei 8.883/1994 ante o Edital 
de PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 003/2022, tendo como objeto Contratação de empresa para prestação 
de serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecimento de cartão 
e/ou ticket de combustível, para atender a frota da prefeitura fora do Município de Licínio de Almeida 
- Bahia. O Pregoeiro ADJUDICA o processo licitatório. Sendo vencedora a Licitante: PRIME CONSUL-
TORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP vencedora, com o valor global de R$827.704,08 
(Oitocentos e vinte e sete mil e setecentos e quatro reais e oito centavos).

Licínio de Almeida - Ba, 16 de Agosto de 2022.
__________________________________________

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 003/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei no 8.666/93, com as mod-
ificações introduzidas pelas Leis n.º 10.520/02 e nº 8.883/1994, que regulamenta no âmbito do Município a 
Modalidade de Licitação – Pregão, ante o Edital de PREGÃO ELETRÔ- NICO Nº PE 003/2022. Tendo 
como objeto Contratação de pessoa jurídica visando à execução de serviços mediante a locação de máquinas 
pesadas e por horas trabalhadas para atender as demandas da secretaria de infra-estrutura do Município de 
Licínio de Almeida-Bahia. Prefeito Municipal HOMOLOGA o processo licitatório. Sendo vencedora a 
Licitante: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP vencedora, com o valor 
global de R$827.704,08 (Oitocentos e vinte e sete mil e setecentos e quatro reais e oito centavos).

Licínio de Almeida - BA, 16 de Agosto de 2022.
__________________________________________

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022

O Município de Piripá - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, torna 
público que será realizada na sede da Prefeitura Municipal, no dia 26/09/2022 às 09:00h, a Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 028/2022. OBJETO: Contratação de caminhão caçamba (inclusos despe-
sas com motorista, combustível e manutenção), o mesmo deve ter capacidade de carga de 20 toneladas, 
para empreender viagens de Vitória da Conquista até Piripá, carregado de asfalto quente pronto para ser 
aplicado, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência do Edital e seus 
Anexos. Informações e Edital encontram-se à disposição no Setor de Licitação da Prefeitura, situado na 
Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000. Outros atos referentes a este processo serão publicados 
exclusivamente no Diário Oficial do Município, disponível no e-mail: piripasetorlicitacoes@hotmail.com. 
Piripá – Bahia, 14 de setembro de 2022. Lorena Ribeiro do Nascimento – Pregoeira.


