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EXTRATO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2022
O Pregoeiro Oficial do Município de Cipó – Bahia, resolve ADJUDICAR, os objetos do processo
licitatório realizado sob modalidade Pregão Eletrônico Nº. 019/2022 autuado nos autos do Processo
Administrativo Nº. 149/2022, a empresa ARGO BAHIA SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 11.211.475/0001-43, no seguinte valor global:
R$ 607.238,00 (seiscentos e sete mil, duzentos e trinta e oito reais) Tipo: Menor valor unitário, regime
de execução indireta de empreitada por preço unitário. Objeto: contratação de empresa(s) para a
execução dos serviços de transporte escolar para alunos matriculados na rede municipal e estadual
de ensino do Município de Cipó-BA. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93.
Cipó - Bahia, 01 de junho de 2022
EVERSON COSTA SOUZA
Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2022
O Prefeito Municipal de Cipó - 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 Eletrônico Nº. 019/2022, autuado nos autos do
Processo Administrativo Nº. 149/2022. Objeto contratação de empresa(s) para a execução dos
serviços de transporte escolar para alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino do
Município de Cipó-BA. Tipo: Menor valor unitário, regime de execução indireta de empreitada por
preço unitário. Empresa: ARGO BAHIA SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica
de direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 11.211.475/0001-43, no seguinte valor global: R$ 607.238,00
(seiscentos e sete mil, duzentos e trinta e oito reais).
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Cipó - Bahia, 01 de junho de 2022.
.

José Marques dos Reis
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2022

O Pregoeiro Oficial do Município de Cipó – Bahia, resolve ADJUDICAR, os objetos do processo
licitatório realizado sob modalidade Pregão Eletrônico Nº. 022/2022, autuado nos autos do Processo
Administrativo Nº. 0164/2022, à empresa: G NOVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.30.218.985/0001-97, no
seguinte valor global: R$ 609.999,96 (seiscentos e nove mil novecentos e noventa e nove reais e
noventa e seis centavos). Tipo: Menor preço por valor global. Objeto: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de capina, roçagem, poda (com limpeza, carga e transporte
do entulho resultante) e pintura de meios-fios, com Prestação de Serviços de mão de obra, máquinas,
equipamentos e todas as ferramentas necessárias para execução dos serviços, para atender as
necessidades do Município de Cipó. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93.

Cipó - Bahia, 01 de junho de 2022.
EVERSON COSTA SOUZA
Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICOL Nº. 022/2022
O Prefeito Municipal de Cipó - 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 Eletrônico Nº. 022/2022, autuado nos autos do
Processo Administrativo Nº. 0164/2022. Objeto Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de capina, roçagem, poda (com limpeza, carga e transporte do entulho
resultante) e pintura de meios-fios, com Prestação de Serviços de mão de obra, máquinas,
equipamentos e todas as ferramentas necessárias para execução dos serviços, para atender as
necessidades do Município de Cipó. Tipo: Menor preço valor global. Empresa: G NOVA
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.30.218.985/0001-97, no seguinte valor global: R$ 609.999,96 (seiscentos e nove
mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Cipó - Bahia, 01 de junho de 2022.
.

José Marques dos Reis
Prefeito Municipal

Certificação Digital: IKJFO64I-TUUDHRNM-CQME18ZA-62HFOZIU
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/cipo

Edição 1.545 | Ano 11
12 de julho de 2022
Página 5

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/2022-SRP

O Pregoeiro Oficial do Município de Cipó – Bahia, resolve ADJUDICAR, os objetos do processo
licitatório realizado sob modalidade Pregão Eletrônico Nº. 021/2022-SRP autuado nos autos do
Processo Administrativo Nº. 0163/2022, à empresa: GI SUPERMERCADO EIRELI, pessoa jurídica de
direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 05.835.831/0001-05, no seguinte valor global R$ 262.800,00
(Duzentos e sessenta e dois mil e oitocentos reais). Tipo: Menor preço por valor global. Objeto:
contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carnes),
com entrega parcelada, para suprimento da Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de
Cipó-BA. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93.

Cipó - Bahia, 23 de junho de 2022.

EVERSON COSTA SOUZA
Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICOL Nº. 021/2022 - SRP
O Prefeito Municipal de Cipó - 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 Eletrônico Nº. 021/2022-SRP, autuado nos autos do
Processo Administrativo Nº. 0163/2022. Objeto: contratação de empresa para futura e eventual
aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carnes), com entrega parcelada, para suprimento da
Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de Cipó-BA. Tipo: Menor preço valor global.
Empresa: GI SUPERMERCADO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF.
05.835.831/0001-05, no seguinte valor global: R$ 262.800,00 (Duzentos e sessenta e dois mil e
oitocentos reais).
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Cipó - Bahia, 23 de junho de 2022.
.

José Marques dos Reis
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE CIPÓ, CNPJ nº 13.808.936/0001-95, resolve registrar os
preços da empresa GI SUPERMERCADO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.05.835.831/0001-05, situada à Avenida sete de setembro nº 661,centro, Cipó-BA,
neste ato representada por Antônio Givaldo dos Santos, inscrito no CPF/MF sob o n.º 313.763.475-04,
doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, de acordo com a classificação por ela
alcançada e nas quantidades cotadas, considerando o julgamento e o resultado do Pregão Eletrônico nº
021/2022, com abertura em 28/04/2022, homologado em 23/06/2022, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de
17.07.2002, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, no Decreto
Municipal nº 171/2017, no Decreto Federal nº 7.892/2013, no que for pertinente, e em conformidade
com as cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços, anexo ao processo em epígrafe, sendo o
valor total dos preços registrados é R$ 262.800,00 (Duzentos e sessenta e dois mil e oitocentos reais),
com os seguintes valores unitários:

ITEM

DESCRIÇÃO

1

Carne bovina in natura de 1ª qldd (alcatra, coxão duro, coxão mole,
patinho, paulista): resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não
amolecida nem pegajosa; cor: própria da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas; odor: próprio tipo de corte: característico da
peça conforme o padrão descrito na portaria n° 5 de 8/11/88 embalada em
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado
em caixas lacradas. Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na
resolução rdc n°.12, 02/01/01, anvisa/ms. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data
de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da
agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. O produto deverá
apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

Kg.

1.600 R$ 37,48

R$ 59.968,00

2

Carne bovina in natura 2ª qldd (acém, bisteca): resfriada, limpa, aspecto:
próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: própria da espécie,
sem manchas esverdeadas ou pardacentas; odor: próprio tipo de corte:
característico da peça conforme o padrão descrito na portaria n° 5 de 8/11/88
embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo,
acondicionado em caixas lacradas. Serão adotados os critérios e padrões
estabelecidos na resolução rdc n°.12, 02/01/01, anvisa/ms. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número
de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. O produto
deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na
unidade requisitante

Kg.

1.100 R$ 29,99

R$ 32.989,00

Kg.

1.400 R$ 21,00

R$ 29.400,00

3

Carne bovina in natura moída: a carne deve ser de patinho ou coxão mole,
congelada, com temperatura de - 10 a – 25°c, com no máximo 10% de
gordura, isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condições
higiênicas provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos

UND. QTD.

V.UNIT
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sob inspeção veterinária. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio,
não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas
esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de acordo
com a legislação sanitária e ministério de agricultura. Embalada em saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo. Serão adotados os
critérios e padrões estabelecidos na resolução rdc n°.12, 02/01/01,
anvisa/ms. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e composição do produto, procedência, número de lote, data de
fabricação e validade, quantidade do produto (peso), número do registro no
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. O produto
deverá apresentar validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega na
unidade requisitante

4

Charque bovino dianteiro 1º qldd: constituída de carne bovina curada e
seca, mais sal com no máximo 10% de gordura, embalada em saco plástico
vácuo transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas
lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo
de inspeção do sif. Devera conter carimbo de inspeção do sif. Prazo de
validade mínimo: 03 meses a partir da data do recebimento do produto.

Kg.

5

Fígado bovino in natura de 1º qldd: fígado bovino, resfriado, limpo,
aspecto: próprio da espécie, não pegajoso, cor: própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas, odor: próprio, tipo de corte:
característico da peça, embalado em saco plástico transparente e atóxico,
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. Serão adotados
os critérios e padrões estabelecidos na resolução rdc n°.12, 02/01/01,
anvisa/ms. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo
de inspeção do sif. O produto deverá apresentar validade mínima de 60 dias
a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Kg.

6

Linguiça tipo calabresa de 1º qldd: carne suína pura e limpa,
apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de toucinho e
condimentos naturais em proporções adequadas ao tipo calabrês submetida
ao processo de cura, embalada a vácuo em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto
até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. Deverá
apresentar validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega.

Kg.

2.000 R$ 42,69

60

R$ 85.380,00

R$ 21,05

R$ 1.263,00

2.000 R$ 26,90

R$ 53.800,00

VALOR TOTAL DO LOTE

Vigência: 12 (doze) meses. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 175/2022

Pregão Eletrônico nº 021/2022-SRP. Processo Administrativo nº 0163/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CIPÓ.
Contratada: GI SUPERMERCADO EIRELI: 05.835.831/0001-05, Objeto: contratação de empresa para futura e
eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carnes), com entrega parcelada, para suprimento da
Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de Cipó-BA. Valor Global: R$ 262.800,00 (Duzentos e
sessenta e dois mil e oitocentos reais). Amparo Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 23/06/2022 a 31/12/2022. Cipó, 23
de junho de 2022. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 155/2022

Pregão Eletrônico nº 019/2022-SRP. Processo Administrativo nº 0149/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CIPÓ.
Contratada: ARGO BAHIA SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIRELI.: 11.211.475/0001-43, Objeto: contratação de
empresa(s) para a execução dos serviços de transporte escolar para alunos matriculados na rede municipal e
estadual de ensino do Município de Cipó-BA. Valor Global: R$ 607.238,00 (seiscentos e sete mil, duzentos e trinta e
oito reais). Amparo Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023. Cipó, 01 de junho de 2022. José Marques
dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 154/2022

Pregão Eletrônico nº 022/2022-SRP. Processo Administrativo nº 0164/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CIPÓ.
Contratada: G NOVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI: 30.218.985/0001-97, Objeto: Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de capina, roçagem, poda (com limpeza, carga e transporte do
entulho resultante) e pintura de meios-fios, com Prestação de Serviços de mão de obra, máquinas, equipamentos e
todas as ferramentas necessárias para execução dos serviços, para atender as necessidades do Município de Cipó.
Valor Global: R$ 609.999,96 (seiscentos e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) .
Amparo Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023. Cipó, 01 de junho de 2022. José Marques dos Reis Prefeito Municipal.
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