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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
ESTADO DA BAHIA
PROCESSO N° 034-2022
Pregão Presencial nº 010-2022 (SRP)

ADJUDICAÇÃO
O prefeito Municipal de Ibirapuã no uso de suas atribuições decide adjudicar em favor da empresa O L Simoneli
Ltda, CNPJ 27.427.239/0001-07, vencedora do Lote III do presente Processo de Licitação por Pregão Presencial
nº 010-2022(SRP), para registro de preços para futura aquisição de ferramentas e EPI’s para atender as
necessidades das diversas secretarias municipais, pelo valor do Lote em R$ 19.980,00 (dezenove mil novecentos
e oitenta reais).
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Ibirapuã, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, resolve acatar o Parecer da
Pregoeira no interesse da Administração, e homologar o resultado da licitação PREGÃO PRESENCIAL n° 0102022 (SRP), aberto julgado e adjudicado no dia 17 de fevereiro de 2022, em favor das empresas: Jardel Barros
da Silva, CNPJ 05.048.412/0001-15, vencedora do Lote I, pelo valor de R$ 77.450,00 (setenta e sete mil
quatrocentos e cinquenta reais);Luzitana Material de Construção Ltda, CNPJ 02.925.767/0001-57,
vencedora do Lote II, pelo valor de R$ 3.530,80 (três mil quinhentos e trinta reais e oitenta centavos);O L
Simoneli Ltda, CNPJ 27.427.239/0001-07, vencedora do Lote III pelo valor de R$ 19.980,00 (dezenove mil
novecentos e oitenta reais).Para registro de preços para futura aquisição de ferramentas e EPI’s para atender as
necessidades das diversas secretarias municipais pelo valor total estimado de R$ 100.960,80 (cem mil novecentos
e sessenta reais e oitenta centavos). Ibirapuã, 21/02/2022. Calixto Antônio Ribeiro, Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
ESTADO DA BAHIA
PROCESSO Nº
EXTRATO DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ, Estado da Bahia, torna público que firmou o contrato nº PP-085-2022 com a Empresa
Okey Med Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Odontológicos Importações e Exportações Ltda - ME, CNPJ
11.311.773/0001-05, para o fornecimento de medicamentos, para ser utilizados nas unidades de saúde do municipio pelo
valor total de R$ 13.020,36 (treze mil vinte reais e trinta e seis centavos), objeto do Pregão Presencial 0072021(SRP),cujo contrato terá sua duração até 31 de dezembro de 2022 vigorando a partir de sua assinatura. As despesas
decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento para o exercício de 2022. Calixto Antônio Ribeiro,
Prefeito Municipal. Ibirapuã 04 de fevereiro de 2022.
PROCESSO Nº 024-2021
EXTRATO DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ, Estado da Bahia, torna público que firmou o contrato nº PP-114-2022 com a Empresa
Autoplan Peças e Serviços Automotivos Ltda, CNPJ 04.768.158/0001-67, para o fornecimento parcelado de pneus e
câmaras de ar, de acordo com necessidades de solicitação, para manutenção da frota de veículos da prefeitura municipal pelo
valor global de R$ 13.790,00 (treze mil setecentos e noventa reais), objeto do Pregão Presencial 005-2021 (SRP), cujo
contrato terá sua duração até 31 de dezembro de 2022 vigorando a partir de sua assinatura. As despesas decorrentes do
presente Contrato correrão por conta do Orçamento para o exercício de 2022. Calixto Antônio Ribeiro, Prefeito Municipal.
Ibirapuã 17 de fevereiro de 2022.
PROCESSO Nº 016-2022
EXTRATO DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ, Estado da Bahia, torna público que firmou o contrato nº PE-100-2022 com a Empresa
Light Distribuidora Eireli, CNPJ 07.031.394/0001-94, aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos
diversos órgãos e Secretarias do Município, pelo valor global de R$ 30.782,32 (trinta mil setecentos e oitenta e dois reais e
trinta e dois centavos), objeto do Pregão Eletrônico 002-2022(SRP), cujo contrato terá sua duração até 31 de dezembro de
2022 vigorando a partir de sua assinatura. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento
para o exercício de 2022. Calixto Antônio Ribeiro, Prefeito Municipal. Ibirapuã 15 de fevereiro de 2022.
PROCESSO Nº 027-2022
EXTRATO DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ, Estado da Bahia, torna público que firmou o contrato nº PE-101-2022 com a Empresa
Light Distribuidora Eireli, CNPJ 07.031.394/0001-94, aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos
diversos órgãos e Secretarias do Município, pelo valor global de R$ R$ 24.201,69 (vinte quatro mil duzentos e um reais e
sessenta e nove centavos), objeto do Pregão Eletrônico 008-2022(SRP), cujo contrato terá sua duração até 31 de dezembro
de 2022 vigorando a partir de sua assinatura. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento
para o exercício de 2022. Calixto Antônio Ribeiro, Prefeito Municipal. Ibirapuã 15 de fevereiro de 2022.
PROCESSO Nº 027-2021
EXTRATO DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ, Estado da Bahia, torna público que firmou o contrato nº PP-113-2022 com a Empresa
Autoplan - Peças e Serviços Automotivos Ltda, CNPJ 04.768.158/0001-67, para o fornecimento de peças e serviços
automotivos para o município de Ibirapuã pelo valor global de R$ 47.784,48 (quarenta e sete mil setecentos e oitenta e
quatro reais e quarenta e oito centavos), objeto do Pregão Presencial 006-2021(SRP), cujo contrato terá sua duração até 31
de dezembro de 2022 vigorando a partir de sua assinatura. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta
do Orçamento para o exercício de 2022. Calixto Antônio Ribeiro, Prefeito Municipal. Ibirapuã 17 de fevereiro de 2022.
PROCESSO Nº 027-2021
EXTRATO DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ, Estado da Bahia, torna público que firmou o contrato nº PP-053-2022 com a Empresa
Domingos Rocha Comércio de Auto Peças Ltda, CNPJ 08.014.972/0001-47, para o fornecimento de peças e serviços
automotivos para o município de Ibirapuã pelo valor global de R$ 19.151,24 (dezenove mil cento e cinquenta e um reais e
vinte e quatro centavos), objeto do Pregão Presencial 006-2021(SRP), cujo contrato terá sua duração até 31 de dezembro de
2022 vigorando a partir de sua assinatura. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento
para o exercício de 2022. Calixto Antônio Ribeiro, Prefeito Municipal. Ibirapuã 01 de fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
ESTADO DA BAHIA
PROCESSO Nº 198-2021
EXTRATO DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ, Estado da Bahia, torna público que firmou o contrato nº PP-107-2022 com a Empresa
Luzitana Material de Construção Ltda, CNPJ 02.925.767/0001-57, para a aquisição de material de construção para atender
necessidades das secretarias municipais, valor total de R$ 20.051,13 (vinte mil cinquenta e um reais e treze centavos), objeto
do Pregão Presencial n° 027-2021 (SRP), cujo contrato terá sua duração até 31 de dezembro de 2022 vigorando a partir de sua
assinatura. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento para o exercício de 2022. Calixto
Antônio Ribeiro, Prefeito Municipal. Ibirapuã 15 de fevereiro de 2022.
PROCESSO Nº 029-2021
EXTRATO DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ, Estado da Bahia, torna público que firmou o contrato nº PP-086-2022 com a Empresa
Comprates Comercial Farmacêutica e Hospitalar Ltda, CNPJ 96.845.896/0001-89, para o fornecimento de medicamentos,
para ser utilizado no Hospital e Centro de Parto Normal Isaura Chácara pelo valor total 22.681,40 (vinte e dois mil seiscentos e
oitenta e um reias e quarenta centavos) , objeto do Pregão Presencial 007-2021(SRP), cujo contrato terá sua duração até 31 de
dezembro de 2022 vigorando a partir de sua assinatura. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do
Orçamento para o exercício de 2022. Calixto Antônio Ribeiro, Prefeito Municipal. Ibirapuã 04 de fevereiro de 2022.

PROCESSO Nº 200-2021
EXTRATO DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ, Estado da Bahia, torna público que firmou o contrato nº PP-069-2022 com a Empresa Gasop
Serviço e Comércio de Combustível Ltda., CNPJ 16.540.975/0001-42, para a aquisição de combustíveis para atender os
diversos órgãos da prefeitura municipal de Ibirapuã no exercício de 2022, pelo valor global de R$ 146.824,45 (cento e quarenta
e seis mil oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), objeto do Pregão Presencial Nº 029-2021, cujo
contrato terá sua duração até 31 de dezembro de 2022 vigorando a partir de sua assinatura. As despesas decorrentes do presente
Contrato correrão por conta do Orçamento para o exercício de 2022. Calixto Antônio Ribeiro, Prefeito Municipal. Ibirapuã 02 de
fevereiro de 2022.

PROCESSO Nº 016-2022
EXTRATO DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ, Estado da Bahia, torna público que firmou o contrato nº PP-099-2022 com a Empresa J L
Candeia Produtos Hospitalares e Limpeza Ltda, CNPJ nº18.467.630/0001-36, aquisição de Gêneros Alimentícios para
atender as necessidades dos diversos órgãos e Secretarias do Município, pelo valor global de R$ 9.314,60 (nove mil trezentos e
quatorze reais e sessenta centavos), objeto do Pregão Eletrônico 002-2022(SRP), cujo contrato terá sua duração até 31 de
dezembro de 2022 vigorando a partir de sua assinatura. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do
Orçamento para o exercício de 2022. Calixto Antônio Ribeiro, Prefeito Municipal. Ibirapuã 15 de fevereiro de 2022.
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