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Homologações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 023/2022-PE

O Prefeito Municipal de Maragojipe - Bahia, usando de suas atribuições legais e em
conformidade com a Lei Federal Nº. 10.520/2002, Decretos Municipal Nº.053/2013, N°
224/2016 e 219/2020, com aplicação subsidiária da Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores resolve,HOMOLOGAR o processo licitatório, o processo licitatório, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, modalidade Pregão Eletrônico Nº. 023/2022-PE,
oriundo do Processo Administrativo Nº. 177/2022,Tipo:Menor Preço Grupo Lote, cujo objeto
atine sobre: Contratação de serviços de limpeza pública composta de: coleta, transporte e
destinação final de resíduos sólidos urbanos e serviços correlatos, em atendimento as
demandas do Município de Maragojipe – Bahia, conforme descrito em Edital e seus anexos,
futuro contratado:
ARQTEC ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ.
04.241.917/0001-39, vencedora do Grupo/Lote, Único no valor mensal de
R$481.186,50(quatrocentos oitenta um mil cento oitenta seis reais e cinqüenta centavos),
totalizando montante para 12 meses de R$5.774.238,00(cinco milhões setecentos setenta
quatro mil duzentos trinta oito reais).
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Maragojipe - Bahia, 20 de setembro 2022.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº. 048/2022
O Prefeito Municipal de Maragojipe - Bahia, usando de suas atribuições legais e em conformidade com a
Lei Federal Nº. 10.520/2002, Decretos Municipal Nº.053/2013, N° 224/2016 e 219/2020, com aplicação
subsidiária da Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores resolve, HOMOLOGAR o processo
licitatório, o processo licitatório, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, modalidade Pregão
Eletrônico Nº. 048/2022-SRP, oriundo do Processo Administrativo Nº. 584/2022,Tipo: Menor Preço
Por Grupo/Lote, cujo objeto atine sobre: Registro de Preços para a futura e eventual aquisição
parcelada de materiais de expediente e correlatos para atender as demandas dos Fundos e das
Secretarias do Município de Maragojipe – Bahia, conforme descrito em Edital e seus anexos, futuros
contratados:
MEPI DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 19.054.366/0001-71,
vencedora do Grupo/Lote: 01, no valor de R$113.760,00(cento treze mil setecentos sessenta reais),
para o Grupo/Lote: 03, no valor de R$62.540,00(sessenta dois mil quinhentos quarenta reais), para
o Grupo/Lote: 05, no valor de R$83.663,50(oitenta três mil seiscentos sessenta três reais e
cinqüenta centavos), para o Grupo/Lote: 06, no valor de R$116.490,00(cento dezesseis mil
quatrocentos noventa reais), para o Grupo/Lote: 07, no valor de R$104.500,00(cento quatro mil e
quinhentos reais), para o Grupo/Lote: 08, no valor de R$200.225,00(duzentos mil duzentos vinte
cinco reais), para o Grupo/Lote: 09, no valor de R$72.025,00(setenta dois mil e vinte cinco reais),
para o Grupo/Lote: 11, no valor de R$69.000,00(sessenta nove mil reais), para o Grupo/Lote: 14, no
valor de R$56.831,00(cinqüenta seis mil oitocentos trinta um reais), para o Grupo/Lote: 15, no valor
de R$28.535,00(vinte oito mil quinhentos trinta cinco reais).
COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ.
39.750.160/0001-93, vencedora do Grupo/Lote: 07, no valor de R$63.635,00(sessenta três mil
seiscentos trinta cinco reais), para o Grupo/Lote: 32, no valor de R$89.500,00(oitenta nove mil
quinhentos reais), para o Grupo/Lote: 34, no valor de R$43.000,00(quarenta três mil reais), para o
Grupo/Lote: 35, no valor de R$117.600,00(cento dezessete mil seiscentos reais), para o Grupo/Lote:
36, no valor de R$77.500,00(setenta sete mil quinhentos reais), para o Grupo/Lote: 37, no valor de
R$85.350,00(oitenta cinco mil trezentos cinqüenta reais), para o Grupo/Lote: 38, no valor de
R$9.300,00(nove mil trezentos reais).
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ.
19.197.721/0001-61, vencedora do Grupo/Lote: 04, no valor de R$83.655,00(oitenta três mil
seiscentos cinqüenta cinco reais).
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ. 21.189.579/0001-52, vencedora do Grupo/Lote: 10, no valor de R$105.035,00(cento cinco mil e
trinta cinco reais).
SANTOS SILVA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ.
11.165.612/0001-50, vencedora do Grupo/Lote: 12, no valor de R$46.240,00(quarenta seis mil
duzentos quarenta reais).
C. MOTA OLIVEIRA SERVIÇO E VENDAS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrito no CNPJ. 09.597.779/0001-49, vencedora do Grupo/Lote: 13, no valor de
R$86.400,00(oitenta seis mil quatrocentos reais).
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.
Maragojipe - Bahia, 20 de setembro de 2022.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº. 050/2022

O Prefeito Municipal de Maragojipe - Bahia, usando de suas atribuições legais e em
conformidade com a Lei Federal Nº. 10.520/2002, Decretos Municipal Nº.053/2013, N°
224/2016 e 219/2020, com aplicação subsidiária da Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores resolve, HOMOLOGAR o processo licitatório, o processo licitatório, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, modalidade Pregão Eletrônico Nº. 050/2022-SRP,
oriundo do Processo Administrativo Nº. 660/2022,Tipo: Menor Preço Por Item, cujo objeto
atine sobre: Registro de Preços para a futura e eventual aquisição parcelada de escadas e
lâmpadas para atender as demandas da iluminação pública do Município de Maragojipe –
Bahia, conforme descrito em Edital e seus anexos, futuro contratado:
ANA MARIA DE SOUZA DA CONCEIÇÃO - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ. 13.975.893/0001-32, vencedora do Item: 01, no valor de R$53.600,00(cinqüenta três
mil seiscentos reais), para o do Item: 02, no valor de R$3.800,00(três mil oitocentos reais),
para o Item: 03, no valor de R$5.996,00(cinco mil novecentos noventa seis reais), para o
Item: 04, no valor de R$3.740,00(três mil setecentos quarenta reais), para o Item: 05, no
valor de R$4.940,00(quatro mil novecentos quarenta reais), para o Item: 06, no valor de
R$6.356,00(seis mil trezentos cinqüenta seis reais), para o Item: 07, no valor de
R$4.995,00(quatro mil novecentos noventa cinco reais), para o Item: 08, no valor de
R$2.335,00(dois trezentos trinta cinco reais), para o Item: 09, no valor de R$3.648,00(três
mil seiscentos quarenta oito reais), para o Item: 10, no valor de R$2.750,00(dois mil
setecentos cinqüenta reais), e para o Item: 11, no valor de R$3.060,00(três mil sessenta
reais).
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.
Maragojipe - Bahia, 20 de setembro de 2022.
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