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ATO DE PUBLICAÇÃO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2022-SRP
O Pregoeiro Oficial do Município de Tapiramutá – Bahia, no uso de suas atribuições legais, resolve
ADJUDICAR os objetos do processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão Presencial Nº.
007/2022-SRP, autuado nos autos do Processo Administrativo nº. 088/2022, Tipo Menor Preço, valor
global por lote, cujo objeto consiste no registro de preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios, para atender às necessidades das diversas secretarias do Município de Tapiramutá, às
empresas vencedoras dos respectivos lotes, a saber: Lote 01: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 11.437.981/0001-55, com o valor global de R$ 160.500,00 (cento e sessenta
mil e quinhentos reais); Lote 02: DOURIVAL PEREIRA DA SILVA – MEI, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 10.486.870/0001-76, com o valor global de R$ 41.643,00 (quarenta e um mil e seiscentos e
quarenta e três reais); Lote 03: BUGLE ALVES CORREIA – MEI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
26.245.165/0001-17, com o valor global de R$ 26.451,00 (vinte e seis mil e quatrocentos e cinquenta
e um reais); Lote 04: FERNANDO ALVES DE ARAUJO RIOS – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
12.364.283/0001-30, com o valor global de R$ 113.155,10 (cento e treze mil e cento e quinze reais e
dez centavos); Lote 05: FERNANDO ALVES DE ARAUJO RIOS – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
12.364.283/0001-30, com o valor global de R$ 94.872,14 (noventa e quatro mil e oitocentos e setenta
e dois reais e quatorze centavos); Lote 06: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
11.437.981/0001-55, com o valor global de R$ 16.757,82 (dezesseis mil e setecentos e cinquenta e
sete reais e oitenta e dois centavos); Lote 07: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 11.437.981/0001-55, com o valor global de R$ 215.685,06 (duzentos e quinze mil e seiscentos e
oitenta e cinco reais e seis centavos); Lote 07: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 11.437.981/0001-55, Lote 08: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
11.437.981/0001-55, com o valor global de R$ 93.355,55 (noventa e três mil e trezentos e cinquenta e
cinco reais e cinquenta e cinco centavos); Lote 09: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 11.437.981/0001-55, com o valor global de R$123.145,60 (cento e vinte e três mil e cento e
quarenta e cinco reais e sessenta centavos); Lote 10: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 11.437.981/0001-55, com o valor global de R$ 30.036,88 (trinta mil e trinta e seis
reais e oitenta e oito centavos); Lote 11: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
11.437.981/0001-55, com o valor global de R$ 26.364,56 (vinte e seis mil e trezentos e sessenta e
quatro reais e cinquenta e seis centavos); Lote 12: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 11.437.981/0001-55, com o valor global de R$ 120.888,80 (cento e vinte mil e oitocentos e
oitenta e oito reais e oitenta centavos); ); Lote 13: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 11.437.981/0001-55, com o valor global de R$ 124.621,13 (cento e vinte e quatro mil e
seiscentos e vinte e um reais e treze centavos); Lote 14: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 11.437.981/0001-55, com o valor global de R$ 59.982,70 (cinquenta e nove mil
novecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos); Lote 15: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 11.437.981/0001-55, com o valor global de R$ 46.517,54 (quarenta e seis mil e
quinhentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos). Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e
Lei nº 8.666/93.
Tapiramutá - Bahia, 07 de fevereiro de 2022.

Arecion Mendes Santos
Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ
CNPJ/MF 13.796.016/0001-02

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2022-SRP
O Pregoeiro Oficial do Município de Tapiramutá – Bahia, no uso de suas atribuições legais, resolve
ADJUDICAR o objeto do processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão Presencial nº.
009/2022-SRP, autuado nos autos do Processo Administrativo nº. 102/2022, Tipo Menor preço global,
cujo objeto consiste na contratação de pessoa jurídica para serviços de consultoria para os
programas, projetos e benefícios da assistência social, capacitação, avaliação e monitoramento dos
sistemas do suas, sjdhds, cadastro único e programa auxilio brasil e assessoria financeira na gestão
dos fundos municipais pertencentes à secretaria municipal de assistência social de Tapiramutá, a
empresa vencedora, a saber: WAGNER SILVA DE OLIVEIRA – ME, inscrita no CNPJ/MF
11.690.270/0001-98, com o valor global de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). Fundamento
Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93.

Tapiramutá - Bahia, 07 de fevereiro de 2022.

Arecion Mendes Santos
Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022-SRP
O Pregoeiro Oficial do Município de Tapiramutá – Bahia, no uso de suas atribuições legais, resolve
ADJUDICAR o objeto do processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão Presencial Nº.
010/2022SRP, autuado nos autos do Processo Administrativo nº. 103/2022, Tipo Menor Preço, valor
global por lote, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de ornamentação com locação de matérias, para atendimento as necessidades das
secretarias do município de Tapiramutá, à empresa vencedora, a saber: Lote 01: ENZO MOURA
COSTA 07471635533, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.721.741/0001-71, com o valor global de R$
70.758,50 (setenta mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). Lote 02: R$
22.350,00 (vinte e dois mil trezentos e cinquenta reais). Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº
8.666/93.

Tapiramutá - Bahia, 09 de fevereiro de 2022.

Arecion Mendes Santos
Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2022-SRP
O Pregoeiro Oficial do Município de Tapiramutá – Bahia, no uso de suas atribuições legais, resolve
ADJUDICAR o objeto do processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão Presencial Nº.
011/2022SRP, autuado nos autos do Processo Administrativo nº. 106/2021, Tipo Menor Preço, valor
global, cujo objeto consiste no registro de preços para eventual aquisição de cestas básicas, para
atender às necessidades das secretarias do município de Tapiramutá, à empresa vencedora, a saber:
E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.437.981/0001-55, com o valor global
de R$ 148.685,70 (cento e quarenta e oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos).
Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93.

Tapiramutá - Bahia, 09 de fevereiro de 2022.

Arecion Mendes Santos
Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ
CNPJ/MF 13.796.016/0001-02

EXTRATO DO CONTRATO Nº 080/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021-SRP. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de coleta e processamento de exames laboratoriais, destinado ao atendimento da
demanda de pacientes do Município de Tapiramutá, – Lote global. CONTRATANTE: MUNICÍPO DE
TAPIRAMUTÁ. CONTRATADA: Rita Fernanda Moura Micucci, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.442.230/0001-50. VALOR DO CONTRATO, Lote Global: com o valor
total de R$ 93.153,15 (Noventa e três mil cento e cinquenta e três e quinze centavos); VIGÊNCIA:
07/01/2022 a 31/12/2022. Tapiramutá-BA, 07/01/2022 - Roberto Venâncio dos Santos – Prefeito
Municipal.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ
CNPJ/MF 13.796.016/0001-02

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2022 - SRP
O Prefeito Municipal de Tapiramutá - Bahia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei
Federal nº. 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666/93 resolve HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório
realizado sob a modalidade Pregão Presencial nº. 009/2022-SRP, autuado nos autos do Processo Administrativo
nº. 009/2022. Objeto: contratação de pessoa jurídica para serviços de consultoria para os programas, projetos e
benefícios da assistência social, capacitação, avaliação e monitoramento dos sistemas do suas, sjdhds, cadastro
único e programa auxilio brasil e assessoria financeira na gestão dos fundos municipais pertencentes à
secretaria municipal de assistência social de Tapiramutá. Tipo Menor preço global, a saber: a empresa WAGNER
SILVA DE OLIVEIRA – ME, inscrita no CNPJ/MF 11.690.270/0001-98, com o valor global de R$ 84.000,00
(oitenta e quatro mil reais).
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Tapiramutá - Bahia, 07 de fevereiro de 2022.

Roberto Venâncio dos Santos
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ
GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022 - SRP
O Prefeito Municipal de Tapiramutá - Bahia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com a Lei Federal Nº. 10.520/2002 e Lei Federal Nº. 8.666/93 resolve HOMOLOGAR o resultado do
processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão Presencial Nº. 010/2022-SRP, autuado nos
autos do Processo Administrativo Nº. 103/2022. Objeto: contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de ornamentação com locação de matérias, para atendimento as necessidades
das secretarias do município de Tapiramutá, a saber: Empresa: Lote 01: ENZO MOURA COSTA
07471635533, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.721.741/0001-71, com o valor global de R$ 70.758,50
(setenta mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). Lote 02: R$ 22.350,00 (vinte e
dois mil trezentos e cinquenta reais). Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93.
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Tapiramutá - Bahia, 09 de fevereiro de 2022.

Roberto Venâncio dos Santos
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ
GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2022 - SRP
O Prefeito Municipal de Tapiramutá - Bahia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com a Lei Federal Nº. 10.520/2002 e Lei Federal Nº. 8.666/93 resolve HOMOLOGAR o resultado do
processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão Presencial Nº. 011/2022-SRP, autuado nos
autos do Processo Administrativo Nº. 106/2022. Objeto: registro de preços para eventual aquisição de
cestas básicas, para atender às necessidades das secretarias do município de Tapiramutá, a saber:
Empresa: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.437.981/0001-55, vencedora
com o valor global de R$ 148.685,70 (cento e quarenta e oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e
setenta centavos). Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93.
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Tapiramutá - Bahia, 09 de fevereiro de 2022.

Roberto Venâncio dos Santos
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ
GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2022 - SRP
O Prefeito Municipal de Tapiramutá - Bahia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei
Federal Nº. 10.520/2002 e Lei Federal Nº. 8.666/93 resolve HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório
realizado sob a modalidade Pregão Presencial Nº. 007/2022-SRP, autuado nos autos do Processo Administrativo
Nº. 088/2022. Objeto: registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, para atender às
necessidades das diversas secretarias do Município de Tapiramutá. às empresas vencedoras dos respectivos
lotes, a saber: Lote 01: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.437.981/0001-55, com o
valor global de R$ 160.500,00 (cento e sessenta mil e quinhentos reais); Lote 02: DOURIVAL PEREIRA DA
SILVA – MEI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.486.870/0001-76, com o valor global de R$ 41.643,00 (quarenta e
um mil e seiscentos e quarenta e três reais); Lote 03: BUGLE ALVES CORREIA – MEI, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 26.245.165/0001-17, com o valor global de R$ 26.451,00 (vinte e seis mil e quatrocentos e cinquenta e um
reais); Lote 04: FERNANDO ALVES DE ARAUJO RIOS – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.364.283/000130, com o valor global de R$ 113.155,10 (cento e treze mil e cento e quinze reais e dez centavos); Lote 05:
FERNANDO ALVES DE ARAUJO RIOS – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.364.283/0001-30, com o valor
global de R$ 94.872,14 (noventa e quatro mil e oitocentos e setenta e dois reais e quatorze centavos); Lote 06:
E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.437.981/0001-55, com o valor global de R$
16.757,82 (dezesseis mil e setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos); Lote 07: E.B. ALVES
MERCADINHO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.437.981/0001-55, com o valor global de R$ 215.685,06
(duzentos e quinze mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e seis centavos); Lote 07: E.B. ALVES
MERCADINHO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.437.981/0001-55, Lote 08: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 11.437.981/0001-55, com o valor global de R$ 93.355,55 (noventa e três mil e trezentos e
cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); Lote 09: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 11.437.981/0001-55, com o valor global de R$123.145,60 (cento e vinte e três mil e cento e
quarenta e cinco reais e sessenta centavos); Lote 10: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
11.437.981/0001-55, com o valor global de R$ 30.036,88 (trinta mil e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos);
Lote 11: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.437.981/0001-55, com o valor global de
R$ 26.364,56 (vinte e seis mil e trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos); Lote 12: E.B.
ALVES MERCADINHO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.437.981/0001-55, com o valor global de R$ 120.888,80
(cento e vinte mil e oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos); ); Lote 13: E.B. ALVES MERCADINHO,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.437.981/0001-55, com o valor global de R$ 124.621,13 (cento e vinte e quatro
mil e seiscentos e vinte e um reais e treze centavos); Lote 14: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 11.437.981/0001-55, com o valor global de R$ 59.982,70 (cinquenta e nove mil novecentos e oitenta e
dois reais e setenta centavos); Lote 15: E.B. ALVES MERCADINHO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
11.437.981/0001-55, com o valor global de R$ 46.517,54 (quarenta e seis mil e quinhentos e dezessete reais e
cinquenta e quatro centavos).

Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Tapiramutá - Bahia, 07 de fevereiro de 2022.

Roberto Venâncio dos Santos
Prefeito Municipal
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