
20 de Junho de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 021/2018, destina-
do a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de link de internet dedicado 
com a finalidade de interligar, com dupla abordagem e por provedores/operadoras distintas (1º e 
2º enlaces); tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação, 
opinando-se pela adjudicação e homologação, bem como a não apresentação de recurso dentro do 
prazo legal previsto, conforme Ata da Sessão Pública; e observados os preceitos da Lei Federal nº 
10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93; ADJUDICO o objeto da licitação à:

REDE CONNECT TELECOM LTDA – EPP, CNPJ Nº 12.664.949/0001-75, cujos valores finais 
foram:

• Lote 1 - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais); e,
• Lote 2 - R$ 9.000,00 (nove mil reais).

REDE CONNECT TELECOM LTDA – EPP, CNPJ Nº 12.664.949/0001-75, cujo valor final foi:
• Lote 3 - R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Condeúba – BA, 20 de junho de 2018. 

Antônio Alves de Lima
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018
 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – BA, SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e do disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal 
nº 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 014/2017, HOMOLOGA o resultado da licitação, 
onde o Sr. Pregoeiro adjudicou a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
link de internet dedicado com a finalidade de interligar, com dupla abordagem e por provedores/ope-
radoras distintas (1º e 2º enlaces), às licitantes: REDE CONNECT TELECOM LTDA – EPP, CNPJ Nº 
12.664.949/0001-75, lotes 1 e 2 no valor de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) e 
R$ 9.000,00 (nove mil reais), respectivamente, importando no valor global de R$ 76.200,00 (setenta 
e seis mil e duzentos reais); e FUTURAMA INFORMÁTICA LTDA – ME, CNPJ Nº 07.224.586/0001-
17, lote 3 no valor global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Condeúba – BA, 20 de junho de 2018. 

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal


