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PÁGINA CERTIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPÁ

RESULTADO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico 016/2022

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 Eletrônico 016/2022, cujo objeto do processo licitatório é: Aquisição de empresa especializada no 
fornecimento de mobiliários escolares, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação, no 
Município de Piripá - Ba. Realizado às 10:30h do dia 22/08/2022, na Sala de Reuniões de Licitações, local-
izada no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira, 30, Centro, Piripá-Ba. Tendo como 
vencedora a proposta de preços da empresa: DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA, CNPJ: 
20.894.966/0001-27, no lote 01 com um valor total de R$ 330.068,40 (trezentos e trinta mil, sessenta e oito 
reais e quarenta centavos). Valor global da licitação é de R$ 330.068,40 (trezentos e trinta mil, sessenta e oito 
reais e quarenta centavos). A pregoeira adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Piripá, 24 de 
agosto de 2022. Lorena Ribeiro do Nascimento – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico 016/2022

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 Eletrônico 016/2022, cujo objeto do 
processo licitatório é: Aquisição de empresa especializada no fornecimento de mobiliários escolares, para 
atender as necessidades da secretaria municipal de educação, no Município de Piripá - Ba. Realizado às 
10:30h do dia 22/08/2022, na Sala de Reuniões de Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal, 
situada na Praça da Bandeira, 30, Centro, Piripá-Ba. Tendo como vencedora a proposta de preços da em-
presa: DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA, CNPJ: 20.894.966/0001-27, no lote 01 com um 
valor total de R$ 330.068,40 (trezentos e trinta mil, sessenta e oito reais e quarenta centavos). Valor global 
da licitação é de R$ 330.068,40 (trezentos e trinta mil, sessenta e oito reais e quarenta centavos). Ciente de 
que foram cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse processo, o Prefeito Municipal de Piripá 
homologa esta licitação em 24 de agosto de 2022. Flavio Oliveira Rocha-Prefeito.


