
08 de Maio de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
TERMO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

REALIZADA EM 02/05/2018 REFERENTE O PREGÃO 
PRESENCIAL SRP Nº 005/2018, PA 015/2018

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 17:00 horas, na sede da Pre-
feitura Municipal de Condeúba, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, 
reuniu-se o Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio nomeados pelos Decretos nº 001 e 002/2018, 
para proceder à retificação da ata da Sessão Pública do Pregão Presencial SRP nº 005/2018, 
cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada 
para gerenciamento, via internet, da frota de veículos, abrangendo o fornecimento de combustí-
veis (gasolina, álcool e óleo diesel), lubrificantes e derivados, por demanda, em rede de postos 
credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético e tickets, com vistas ao 
atendimento das necessidades de abastecimento dos veículos automotores oficiais. 

Por motivo de erro no registro da data do certame, fica a ata da sessão pública de pregão, 
relativa ao Pregão Presencial SRP nº 005/2018, realizada às onze horas do dia dois do mês de 
maio, do ano de dois mil e dezoito, retificada conforme se segue:

Onde se lê:
A. “LICITANTE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 

Nº 05.340.639/0001-30, apresentou para o LOTE ÚNICO percentual de desconto de 0,00 % 
(zero por cento).”

Leia-se:
A. “LICITANTE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 

Nº 05.340.639/0001-30, apresentou para o LOTE ÚNICO com taxa de administração no per-
centual de 0,00 % (zero por cento).”

As demais disposições da supracitada ata permanecem inalteradas. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a presente reunião para retificar a ata, da qual foi lavrado o presente Termo, 
que segue assinado por todos os presentes.     

__________________________________
Antônio Alves de Lima

PREGOEIRO 

EQUIPE DE APOIO:

_________________________________
Wanrléia Soares de Avelar Nascimento

_________________________________                               
Iva Alves Viana Moreira 

_________________________________
Milene Flores Dias

TERMO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
REALIZADA EM 02/05/2018 REFERENTE O PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 007/2018, PA 018/2018

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 17:00 horas, na sede da Pre-
feitura Municipal de Condeúba, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, 
reuniu-se o Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio nomeados pelos Decretos nº 001 e 002/2018, 
para proceder à retificação da ata da Sessão Pública do Pregão Presencial SRP nº 007/2018, 
cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializa-
da para gerenciamento, via internet, de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de 
pneus, peças, acessórios, serviços mecânicos e outros que utilize tecnologia de cartão magné-
tico com administração e controle (autogestão) da frota dos veículos e máquinas pesadas, com 
vistas ao atendimento das necessidades dos veículos e máquinas do município. 

Por motivo de erro no registro da data do certame, fica a ata da sessão pública de pregão, 
relativa ao Pregão Presencial SRP nº 007/2018, realizada às quatorze horas do dia dois do mês 
de maio, do ano de dois mil e dezoito, retificada conforme se segue:

Onde se lê:
A. “LICITANTE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 

Nº 05.340.639/0001-30, apresentou para o LOTE ÚNICO o percentual de desconto de - 0,10 % 
(zero virgula dez por cento negativo).”

Leia-se:
A. “LICITANTE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 

Nº 05.340.639/0001-30, apresentou para o LOTE ÚNICO com taxa de administração no per-
centual de - 0,10 % (zero virgula dez por cento negativo).”

As demais disposições da supracitada ata permanecem inalteradas. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a presente reunião para retificar a ata, da qual foi lavrado o presente Termo, 
que segue assinado por todos os presentes.     

__________________________________
Antônio Alves de Lima

PREGOEIRO 

EQUIPE DE APOIO:

_________________________________
Wanrléia Soares de Avelar Nascimento

_________________________________                               
Iva Alves Viana Moreira 

_________________________________
Milene Flores Dias

TERMO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA RE-
ALIZADA EM 02/05/2018 REFERENTE O PREGÃO PRESEN-

CIAL SRP Nº 008/2018, PA 019/2018

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 17:00 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal de Condeúba, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, 
reuniu-se o Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio nomeados pelos Decretos nº 001 e 002/2018, 
para proceder à retificação da ata da Sessão Pública do Pregão Presencial SRP nº 008/2018, cujo 
objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para 
gerenciamento, via internet, para aquisição de material de construção civil, elétrico, hidráulico, 
ferramentas, utensílios, EP’s, que utilize tecnologia de cartão magnético com administração e 
controle (autogestão), com vistas ao atendimento das necessidades do Município. 

Por motivo de erro no registro da data do certame, fica a ata da sessão pública de pregão, 
relativa ao Pregão Presencial SRP nº 008/2018, realizada às dezesseis horas do dia dois do mês 
de maio, do ano de dois mil e dezoito, retificada conforme se segue:

Onde se lê:
A. “LICITANTE NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 42.194.191/0001-10, como de-

tentora e vencedora do LOTE ÚNICO com percentual de desconto de 4,00 % (quatro por cento).”

Leia-se:
A. “LICITANTE NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 42.194.191/0001-10, como de-

tentora e vencedora do LOTE ÚNICO com taxa de administração no percentual de 4,00 % (quatro 
por cento).”

As demais disposições da supracitada ata permanecem inalteradas. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a presente reunião para retificar a ata, da qual foi lavrado o presente Termo, 
que segue assinado por todos os presentes.     

__________________________________
Antônio Alves de Lima

PREGOEIRO 

EQUIPE DE APOIO:

_________________________________
Wanrléia Soares de Avelar Nascimento

_________________________________                               
Iva Alves Viana Moreira 

_________________________________
Milene Flores Dias

TERMO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
REALIZADA EM 04/05/2018 REFERENTE O PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 018/2018, PA 033/2018

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 13:00 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal de Condeúba, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, 
reuniu-se o Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio nomeados pelos Decretos nº 001 e 002/2018, 
para proceder à retificação da ata da Sessão Pública do Pregão Presencial SRP nº 018/2018, cujo 
objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de gases medicinais para atendi-
mento das necessidades da Secretaria de Saúde. 

Por motivo de erro no registro da data do certame, fica a ata da sessão pública de pregão, 
relativa ao Pregão Presencial SRP nº 018/2018, realizada às nove horas do dia quatro do mês de 
maio, do ano de dois mil e dezoito, retificada conforme se segue:



Onde se lê:
A. “WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ Nº 

24.380.578/0001-21.”

Leia-se:
A. “WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ Nº 

24.380.578/0004-21.”

As demais disposições da supracitada ata permanecem inalteradas. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a presente reunião para retificar a ata, da qual foi lavrado o presente Termo, 
que segue assinado por todos os presentes.     

__________________________________
Antônio Alves de Lima

PREGOEIRO 

EQUIPE DE APOIO:

_________________________________
Wanrléia Soares de Avelar Nascimento

_________________________________                               
Iva Alves Viana Moreira 

_________________________________
Milene Flores Dias

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2018

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica inscrita 
no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Cen-
tro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan Baleeiro de Sousa, no uso 
de suas atribuições legais, em razão da conclusão Processo Licitatório nº 029/2018, na moda-
lidade Pregão Presencial SRP nº 015/2018, AUTORIZA a contratação da empresa: JOTAMAR 
COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA., CNPJ nº 14.378.830/0001-
61 para prestação de serviços de pesquisa de preços, reservas, emissões, marcações, remar-
cações, endossos e fornecimentos de passagens aéreas e terrestres nacionais, para atendi-
mento das necessidades de pessoas portadoras de enfermidades para tratamento médico fora 
do domicílio, para pessoas carentes cadastradas nos programas sócio assistenciais do Municí-
pio e para servidores a serviço da Administração, conforme quantidades e especificações cons-
tantes no Edital, lote 1 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com percentual de desconto 
de 2,05% (dois virgula zero cinco por cento), ficando a mesma convocada para assinatura do 
contrato no prazo de três dias úteis, nos termos do art. 64, caput da Lei Federal nº 8.666/93, 
sob as penalidades da lei.

Condeúba - BA, 04 de maio de 2018.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica inscrita 
no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, 
Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan Baleeiro de Sousa, 
no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão Processo Licitatório nº 030/2018, 
na modalidade Pregão Presencial nº 016/2018, AUTORIZA a contratação da empresa: EGS 
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ nº 02.984.935/0001-85 para confecção de uniformes 
e fornecimento de botas para os garis para atender a demanda do Município, conforme quanti-
dades e especificações constantes no Edital, itens 1 e 2 totalizando o valor de R$ 8.624,00 (oito 
mil, seiscentos e vinte e quatro reais), ficando a mesma convocada para assinatura do contrato 
no prazo de três dias úteis, nos termos do art. 64, caput da Lei Federal nº 8.666/93, sob as 
penalidades da lei.

Condeúba - BA, 04 de maio de 2018.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

08 de Maio de 2018


