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Licitações

Prefeitura Municipal de Piripá
Estado da Bahia
CNPJ/MF 13.694.658/0001-92
Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000 – Piripá – Bahia
e-mail: pmpiripa@gmail.com Fone-Fax: (77)-3440-2337

RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019.
O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, através
do pregoeiro municipal, torna público o RESULTADO E ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade
Pregão Presencial n.º 035/2019, cujo objeto desta licitação é a aquisição de equipamentos e materiais de
segurança patrimonial e vídeo monitoramento, para atender as necessidades do Município de Piripá/BA.
Realizado aos vinte e cinco dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezenove, às 08:30 (oito horas e
trinta minutos), no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira, 30, Centro, CEP: 46.270000 – Piripá –BA. Tendo como vencedora a proposta de preços da empresa: ELIELTON LIMA SILVA
06144769501, CNPJ: 27.084.984/0001-37.Valor global da licitação é de R$ 181.866,23 (Cento e Oitenta
e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos). O pregoeiro adjudica o objeto desta
licitação a referida empresa. Piripá, 01 de Agosto de 2019. Adalberto Gonçalves Jardim – Pregoeiro.
___________________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019.
O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna
pública a HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º
035/2019, cujo objeto desta licitação é a aquisição de equipamentos e materiais de segurança patrimonial
e vídeo monitoramento, para atender as necessidades do Município de Piripá/BA. Realizado Aos vinte e
cinco dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezenove, às 08:30 (oito horas e trinta minutos), no Prédio
da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira, 30, Centro, CEP: 46.270-000 – Piripá –BA. Tendo
como vencedora a proposta de preços da empresa: ELIELTON LIMA SILVA 06144769501, CNPJ:
27.084.984/0001-37.Valor global da licitação é de R$ 181.866,23 (Cento e Oitenta e um mil oitocentos e
sessenta e seis reais e vinte e três centavos). 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 Agosto de 2019.
Flavio Oliveira Rocha - Prefeito.
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Prefeitura Municipal de Piripá
Estado da Bahia
CNPJ/MF 13.694.658/0001-92
Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000 – Piripá – Bahia
e-mail: pmpiripa@gmail.com Fone-Fax: (77)-3440-2337

RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019.
O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, através
do pregoeiro municipal, torna público o RESULTADO E ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade
Pregão Presencial n.º 036/2019, cujo objeto desta licitação é o Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de materiais, equipamentos e brinquedos educativos e esportivos para atender as secretarias de
assistência social e Secretaria de educação, para atender as necessidades do Município de Piripá/BA.
Realizado Aos vinte e cinco dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezenove, às 10:00 (dez horas), no
Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira, 30, Centro, CEP: 46.270-000 – Piripá –BA.
Tendo como vencedora a proposta de preços da empresa: JURACY PRATES LOURENÇO JUNIOR,
CNPJ: 18.384.059/0001-96, nos lotes 01, 02, 03 totalizando um valor de R$:
184.280,00 (cento e oitenta e quatro mil e duzentos e oitenta reais). Valor global da licitação é de R$
184.280,00 (cento e oitenta e quatro mil e duzentos e oitenta reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta
licitação a referida empresa. Piripá, 01 de Agosto de 2019. Adalberto Gonçalves Jardim – Pregoeiro.
___________________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019.
O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna
pública a HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º
036/2019, cujo objeto desta licitação é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais,
equipamentos e brinquedos educativos e esportivos para atender as secretarias de assistência social e
Secretaria de educação, para atender as necessidades do Município de Piripá/BA. Realizado Aos vinte e
cinco dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezenove, às 10:00 (dez horas), no Prédio da Prefeitura
Municipal, situada na Praça da Bandeira, 30, Centro, CEP: 46.270-000 – Piripá –BA. Tendo como
vencedora a proposta de preços da empresa: JURACY PRATES LOURENÇO JUNIOR, CNPJ:
18.384.059/0001-96,
nos
lotes
01,
02,
03
totalizando
um
valor
de
R$:
184.280,00 (cento e oitenta e quatro mil e duzentos e oitenta reais). Valor global da licitação é de R$
184.280,00 (cento e oitenta e quatro mil e duzentos e oitenta 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 Agosto de 2019. Flavio Oliveira Rocha - Prefeito.
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Prefeitura Municipal de Piripá
Estado da Bahia
CNPJ/MF 13.694.658/0001-92
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RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2019.
O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, através
do pregoeiro municipal, torna público o RESULTADO E ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade
Pregão Presencial n.º 038/2019, cujo objeto desta licitação é o Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de eletroeletrônicos e equipamentos de informática para atender as necessidades do Município.
Aos cinco dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezenove, às 08:30h (oito horas e trinta minutos),
no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira, 30, Centro, CEP: 46.270-000 – Piripá –
BA. Tendo como vencedora a proposta de preços da empresa: JAMILY DE MOURA PEREIRA
SANTOS - ME, CNPJ: 08.585.030/0001-19, nos lotes 01, 02, 03 e 04 com um valor total de R$
453.134,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e trinta e quatro reais). Valor global da licitação é
de R$ 453.134,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e trinta e quatro reais). O pregoeiro adjudica
o objeto desta licitação a referida empresa. Piripá, 12 de Agosto de 2019. Adalberto Gonçalves Jardim –
Pregoeiro.
___________________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2019.
O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna
pública a HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º
038/2019, cujo objeto desta licitação é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
eletroeletrônicos e equipamentos de informática para atender as necessidades do Município. Aos cinco
dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezenove, às 08:30h (oito horas e trinta minutos), no Prédio
da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira, 30, Centro, CEP: 46.270-000 – Piripá –BA. Tendo
como vencedora a proposta de preços da empresa: JAMILY DE MOURA PEREIRA SANTOS - ME,
CNPJ: 08.585.030/0001-19, nos lotes 01, 02, 03 e 04 com um valor total de R$ 453.134,00 (quatrocentos
e cinquenta e três mil, cento e trinta e quatro reais). Valor global da licitação é de R$ 453.134,00
(quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e trinta e quatro reais). Ciente de que foram cumpridos todos
os trâmites das leis que regem esse processo, o Prefeito Municipal de Piripá homologa esta licitação em
12 de Agosto de 2019. Flavio Oliveira Rocha - Prefeito.
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Prefeitura Municipal de Piripá
Estado da Bahia
CNPJ/MF 13.694.658/0001-92
Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000 – Piripá – Bahia
e-mail: pmpiripa@gmail.com Fone-Fax: (77)-3440-2337

RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039-2019.
O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, através
do pregoeiro municipal, torna público o RESULTADO E ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade
Pregão Presencial n.º 039-2019, cujo objeto desta licitação é o Registro de Preços para contratação de
empresa para prestação de serviço de recarga de cartucho de tonner para impressoras a laser e recarga de
cartuchos para impressoras jato de tinta e serviços de manutenção de impressoras. Aos cinco dias do mês
de Agosto do ano de dois mil e dezenove, às 10:00h (dez horas), no Prédio da Prefeitura Municipal,
situada na Praça da Bandeira, 30, Centro, CEP: 46.270-000 – Piripá –BA. Tendo como vencedoras as
propostas de preços das empresas: SOLON RIBEIRO VIEIRA 07327865500,CNPJ sob o n°
26.784.313/0001-71, no lote 02 com o valor de R$ 61.519,50 (sessenta e um mil quinhentos e dezenove
reais e cinquenta centavos) e RBS – MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E
REPRESENTAÇOES LTDA, CNPJ sob o n° 34.129.825.825/0001-22, no lote 01, com o valor total de
R$ 32.000,00 ( trinta e dois mil reais). Valor global da licitação é de R$ 93.519,50 ( noventa e tres mil
quinhentos e dezenove reais e cinqueta centavos). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida
empresa. Piripá, 08 de Agosto de 2019. Adalberto Gonçalves Jardim – Pregoeiro.
___________________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039-2019.
O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna
pública a HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 0392019, cujo objeto desta licitação é o Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de
serviço de recarga de cartucho de tonner para impressoras a laser e recarga de cartuchos para impressoras
jato de tinta e serviços de manutenção de impressoras. Aos cinco dias do mês de Agosto do ano de dois
mil e dezenove, às 10:00h (dez horas), no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira,
30, Centro, CEP: 46.270-000 – Piripá –BA. Tendo como vencedoras as propostas de preços das empresas:
SOLON RIBEIRO VIEIRA 07327865500,CNPJ sob o n° 26.784.313/0001-71, no lote 02 com o valor de
R$ 61.519,50 (sesenta e um mil quinhetos e dezenove reais e cinquenta centavos) e RBS –
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E REPRESENTAÇOES LTDA, CNPJ sob o n°
34.129.825.825/0001-22, no lote 01, com o valor total de R$ 32.000,00 ( trinta e dois mil reais). Valor
global da licitação é de R$ 93.519,50 ( noventa e tres mil quinhentos e dezenove reais e cinqueta
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 2019. Flavio Oliveira Rocha - Prefeito.
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Prefeitura Municipal de Piripá
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e-mail: pmpiripa@gmail.com Fone-Fax: (77)-3440-2337

RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019.
O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93, através do pregoeiro
municipal, torna público o RESULTADO E ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Tomada de
Preços 005/2019, cujo objeto desta licitação é a Contratação de empresa especializada para prestar
serviços de obra e engenharia na construção de 02 (duas) quadras poliesportivas na Sede do Município.
Realizado aos dezenove dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezenove, as 09h00min (nove horas),
na Sala de Reuniões de Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça da
Bandeira, 30, Centro, Piripá-Ba. Tendo como as propostas de preços da empresa: SUMMER LOCAÇÕES
DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS EM OBRAS EIRELI; CNPJ: 23.505.796/0001-30. Valor global da
licitação é de R$ 556.568,13 (quinhentos e cinqüenta e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e treze
centavos). O Prefeito adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Piripá, 26 de Agosto de 2019.
Flavio Oliveira Rocha - Prefeito.
___________________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019.
O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93, torna pública a
HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Tomada de Preços 005/2019, cujo
objeto desta licitação é a Contratação de empresa especializada para prestar serviços de obra e engenharia
na construção de 02 (duas) quadras poliesportivas na Sede do Município. Realizado aos dezenove dias do
mês de Agosto do ano de dois mil e dezenove, as 09h00min (nove horas), na Sala de Reuniões de
Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira, 30, Centro, PiripáBa. Tendo como vencedora a proposta da empresa: SUMMER LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA E
SERVIÇOS EM OBRAS EIRELI; CNPJ: 23.505.796/0001-30. Valor global da licitação é de R$
556.568,13 (quinhentos e cinqüenta e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e treze centavos). Ciente
de que foram cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse processo, o Prefeito Municipal de Piripá
homologa esta licitação em 26 de Agosto de 2019. Flavio Oliveira Rocha - Prefeito.
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Prefeitura Municipal de Piripá
Estado da Bahia
CNPJ/MF 13.694.658/0001-92
Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000 – Piripá – Bahia
e-mail: pmpiripa@gmail.com Fone-Fax: (77)-3440-2337

RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 007-8/2019
MODALIDADE LICITATÓRIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICPAL DE PIRIPÁ
CONTRATADO: SUMMER LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS EM OBRAS EIRELI; CNPJ: 23.505.796/000130.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de obra e engenharia na construção de 02 (duas) quadras
poliesportivas na Sede do Município
VALOR GLOBAL: R$ 556.568,13 (quinhentos e cinqüenta e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e treze centavos).
ASSINATURA: 28 de Agosto de 2019

VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2019
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