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PÁGINA CERTIFICADA

14 de dezembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP - Nº. 0014/2022

O Município de Igaporã – Bahia, por meio do Pregoeiro Oficial, no uso de suas atribuições, 
torna pública a realização do Pregão Eletrônico nº. 0014/2022, no dia 29/12/2022, às 09h00, a 
presente licitação tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de gêneros ali-
mentícios destinados à merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino do município 
de Igaporã-Ba, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, durante 12 (doze) meses. 
O Edital completo estará disponível, através de solicitação para o seguinte email: licitacao@
igapora.ba.gov.br e no site: www.igapora.ba.gov.br. Igaporã-Ba, 13 de dezembro de 2022. Luís 
Carlos Neves Souza - Pregoeiro Oficial.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 0015/2022

O Município de Igaporã – Bahia, por meio do Pregoeiro Oficial, no uso de suas atribuições, 
torna público a realização do Pregão Presencial nº. 0015/2022, no dia 26/12/2022, às 09h00, a 
presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para possível aquisição de COMBUSTÍ-
VEL (óleo diesel S500, óleo diesel S10 e gasolina comum) em bomba, para abastecimento da 
frota de veículos pertencentes e a serviço do Município, em atendimento a Prefeitura Municipal 
de Igaporã e suas secretarias, de acordo com as especificações e condições constantes do Ter-
mo de Referência deste Edital. O Edital completo estará disponível, através de solicitação para 
o seguinte e-mail: licitacao@igapora.ba.gov.br e no site: www.igapora.ba.gov.br. Igaporã-BA, 13 
de dezembro de 2022. Luís Carlos Neves Souza - Pregoeiro Oficial.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ERRATA DO EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 0013-22PP-PMI

O Município de Igaporã – Bahia, por meio do Pregoeiro Oficial do Município, designado 
através do Decreto nº 024 de 05 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições, torna públi-
co a ERRATA no termo de referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2022, com data 
de realização do Certame 21/12/2022, às 09h00, no site www.licitacoes-e.com.br. OBJETO: a 
presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS (ZERO QUILÔMETROS) 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO 
EDITAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
IGAPORÃ-BA, para atender às necessidades de pacientes carentes do município. No termo de 
referência dos Item 01 e 02.

Onde se lê: Veículo automotor 0 km, ano/modelo: 2023/2023:
Leia-se: Veículo automotor 0 km, ano/modelo mínimo: 2022/2023:

Os interessados deverão considerar esta ERRATA, mantendo-se os demais dispositivos 
Edital, inclusive a data da abertura, vez que a errata NÃO implica em alteração na formulação 
das propostas.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012-22PE-PMI

A Prefeitura Municipal de Igaporã-BA, por intermédio do Pregoeiro Municipal designado pelo 
Decreto nº 24 de 05 de janeiro de 2021, torna público o resultado da licitação em epígrafe, após 
análise e julgamento da proposta de preço, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02 e 
Lei Federal nº 8.666/93 e nas disposições do edital da modalidade Pregão Eletrônico, que tem 
como objeto o registro de preços para possível contratação de empresa para fornecimento de 
material elétrico, em atendimento à prefeitura municipal de Igaporã e suas Secretarias. Partici-
param da sessão pública as empresas ELETROFIO EIRELI - EPP, ELISMAR DE SOUZA NE-
VES - ME, BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, MANOEL EDSON 
F. REIS, KLUX COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI, BAHIA LUMI ILUMINAÇÃO E MATERIAL 
PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, BMB CONSTRUÇÕES E COMERCIAL DO ANIL LTDA – EPP, 
AP COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI e JA COMERCIO VAREJISTA E 
ATACADISTA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA; O Pregoeiro declarou vencedora a empresa: 
ELETROIO EIRELI – EPP, CNPJ: 18.319.768/0001-98 para a os lotes 01; 02 e 03, conforme a 
seguir:

Igaporã - Bahia, 14 de dezembro de 2022.
LUÍS CARLOS NEVES SOUZA

Pregoeiro Oficial

ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro Oficial do município de Igaporã – Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 
ADJUDICA o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 0012/2022, cujo objeto é o re-

gistro de preços para possível contratação de empresa para fornecimento de material elétrico, 
em atendimento à prefeitura municipal de Igaporã e suas Secretarias, conforme especificações e 
quantitativos constante do termo de referência – anexo I, que integra o edital, que declaro vence-
dor a empresa abaixo:

Igaporã-Bahia, 14 de dezembro de 2022.

Luís Carlos Neves Souza
Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Município de Igaporã – Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, HOMOLO-
GA o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 0012/2022, cujo objeto é o registro de pre-
ços para possível contratação de empresa para fornecimento de material elétrico, em atendimento 
à prefeitura municipal de Igaporã e suas Secretarias, conforme especificações e quantitativos 
constante do termo de referência – anexo I, que integra o edital, que declaro vencedor a empresa 
abaixo:

Igaporã-Bahia, 14 de dezembro de 2022.

Newton Francisco Neves Cotrim
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: N.º 0560-22-PMI
Pregão Eletrônico: Nº 0008-22PE-PMI
Processo Administrativo: Nº 0203/2022
Contratada: SUPERMERCADO W L LTDA - ME, inscrita no CNPJ: sob o nº 22.986.627/0001- 

04.
Objeto: Contratação de empresa do ramo para aquisição de gêneros alimentícios em geral 

para atender a demanda da prefeitura municipal de Igaporã e suas secretarias.
Valor Global: R$ 84.743,72 (Oitenta e quatro mil e setecentos e quarenta e três reais e setenta 

e dois centavos).
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Vigência: 05 de dezembro à 31 de dezembro de 2022.
Base Legal: Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/02.
Igaporã - BA, 05 de dezembro de 2022.

NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: N.º 0561-22-PMI
Pregão Eletrônico: Nº 0007-22PE-PMI
Processo Administrativo: Nº 0200/2022
Contratada: SUPERMERCADO W L LTDA - ME, inscrita no CNPJ: sob o nº 22.986.627/0001- 

04.
Objeto: Contratação de Empresa do ramo para aquisição de material de limpeza em geral, 

limpeza hospitalar, higiene pessoal e material de cozinha, sob demanda, para atender as ne-
cessidades da sede da prefeitura do município de Igaporã-Ba, e de todas as suas secretarias.

Valor Global: R$ 47.310,14 (quarenta e sete mil e trezentos e dez reais e quatorze centa-
vos).

Vigência: 05 de dezembro á 31 de dezembro de 2022.
Base Legal: Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/02.
Igaporã - Ba, 05 de dezembro de 2022.

NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal

14 de dezembro de 2022


