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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018

REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba, em acordo as Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com 
suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Pregão Presencial 
nº 024/2018 do tipo menor preço por Lote, cuja sessão pública será no dia 10/07/2018, às 09:00h na Sede 
da Prefeitura, situada à Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, Fone: 
(77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012. OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Combustíveis para 
atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos das Secretarias Municipais em posto(s) fora 
das sede do Município, de acordo com as especificações constantes do Edital. Informações na Sede da 
Prefeitura e através do e-mail: licitacoes.caraibas@gmail.com. Edital e outros atos referentes a este processo 
serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Caraíbas-Ba, disponível no site http://
www.Caraíbas.ba.io.org.br/diarioOficial. Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal. 

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2018

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 025/2018, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 
013/2018, AUTORIZA a contratação da empresa: SUDOESTE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – 
ME, CNPJ Nº  26.743.801/0001-30 para prestação de serviços em transportes diversos (alternativos) para 
atender os diversos setores da Prefeitura Municipal de Condeúba, conforme quantidades e especificações 
constantes no Edital, lotes 1 a 12 totalizando o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 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, 26 de junho de 2018.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 009/2018 oriundo do 2º Termo 
Aditivo de Prorrogação ao Contrato nº 259/2017, firmado em 13/12/2017, com fulcro no art. 57 da Lei 
nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba. Contratado: JC CONSTRUÇÕES LTDA 
– ME, CNPJ nº 15.328.570/0001-82. Objeto: prorrogação de vigência até 13/09/2018 do contrato de exe-
cução de obra de engenharia, sob o regime de empreitada global por menor preço global por lote, para 
contratação de empresa visando a realização de serviços de mão de obra, sob o regime de empreitada global, 
por lote, para execução de obras diversas a serem custeados com recursos próprios. Vigência: 3 meses. 
Valor Estimado: R$ 160.444,56 (cento e sessenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e 
seis centavos). Assinatura: 11/06/2018.

SILVAN BALEEIRO DE SOUSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

CONTRATANTE

JORGE RODRIGUES SANTOS DE OLIVEIRA
JC CONSTRUÇÕES LTDA – ME

CONTRATADA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2018

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
Obras e Transporte.

Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços em transportes diversos (alternativos) para atender os diversos setores da Prefeitura 
Municipal de Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no TERMO DE 

REFERÊNCIA e nesta Ata de Registro de Preço.

Validade: 12 meses, ou seja, de 15/06/2018 a 14/06/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

Empresa: SUDOESTE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME, CNPJ Nº  26.743.801/0001-30, 
lotes 1 a 12 no valor de R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais), R$ 64.800,00 (sessenta e quatro 
mil e oitocentos reais), R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais), R$ 21.500,00 (vinte e 

um mil e quinhentos reais), R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil re-
ais), R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), R$ 51.000,00 
(cinquenta e um mil reais), R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), R$ 110.000,00 (cento e 
dez mil reais) e R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), respectivamente, importando no valor 

global de R$ 1.414.700,00 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil, setecentos reais).

Condeúba – BA, 15 de junho de 2018. 

Antônio Alves de Lima
Pregoeiro

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2018

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial SRP nº 013/2018, destinado 
ao registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços em transportes diversos (alternativos) para atender os diversos setores da Prefeitura Municipal de 
Condeúba, através do Sistema de Registro de Preços; tendo transcorridas as fases de lances e de análise 
dos documentos de habilitação, apresentação de recursos, diligências e pareceres referentes a primeira 
e segunda sessões públicas, assim como a não apresentação de recurso dentro do prazo legal previsto, 
conforme Ata da Terceira e última Sessão Pública, bem como realização de diligência referente a terceira 
e última Sessão Pública, opinando-se pela adjudicação e homologação; e observados os preceitos da Lei 
Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93; ADJUDICO o objeto da licitação à: 

SUDOESTE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME, CNPJ Nº  26.743.801/0001-30, cujos 
valores finais foram:

• Lote 1 - R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais);
• Lote 2 - R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais);
• Lote 3 - R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais);
• Lote 4 - R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais);
• Lote 5 - R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais);
• Lote 6 - R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais);
• Lote 7 - R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais);
• Lote 8 - R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
• Lote 9 - R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais);
• Lote 10 - R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais);
• Lote 11 - R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais); e,
• Lote 12 - R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).

Condeúba – BA, 26 de junho de 2018. 

Antônio Alves de Lima
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2018
 

 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 ao registro de preços para futura e eventual contratação de empresa espe-
cializada para a prestação de serviços em transportes diversos (alternativos) para atender os diversos setores 
da Prefeitura Municipal de Condeúba, através do Sistema de Registro de Preços, à licitante: SUDOESTE 
TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME, CNPJ Nº  26.743.801/0001-30, lotes 1 a 12 no valor de R$ 
163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais), R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais), R$ 
44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais), R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), 
R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), R$ 74.000,00 (setenta e 
quatro mil reais), R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), R$ 
475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e R$ 175.000,00 
(cento e setenta e cinco mil reais), respectivamente, importando no valor global de R$ 1.414.700,00 (um 
milhão, quatrocentos e quatorze mil, setecentos reais).

Condeúba – BA, 26 de junho de 2018. 

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2018
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Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços em transportes diversos (alternativos) para atender os diversos setores da Prefeitura Municipal 
de Condeúba.

Licitante: SUDOESTE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME, CNPJ Nº  26.743.801/0001-30

Objetivo: Diligência junto ao CRA – Conselho Regional de Administração da Bahia para informações 
da possibilidade de duas empresas licitantes possuir o mesmo administrador, bem como informações do 
atual administrador cadastrado como responsável técnico pela empresa Sudoeste Transporte Escolar Ltda 
– ME, CNPJ nº 26.743.801/0001-30

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

Em atendimento ao item 22.27 do Edital do PP SRP 013/2018 e as disposições do art. 43, § 3º da Lei 
Federal nº 8.666/93, no qual facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, foi realizado o procedimento 
nos termos a seguir:

Durante a terceira sessão pública realizada em 15 de junho de 2018 às 9h, onde estavam presentes o 
Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, além dos representantes das licitantes SUDOESTE TRANSPORTE 
ESCOLAR LTDA – ME, CNPJ N 26.743.801/0001-30, TRANSCOR – TRANSPORTE, COLETA DE 
RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA – ME, CNPJ Nº 21.179.255/0001-33 e TN LOCA-
DORA E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ Nº 18.972.352/0001-74, a saber, LEONAM NOGUEIRA 
SANTANA, CPF Nº 067.088.295-09, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, CPF Nº 572.943.805-20 e 
THULIO DE ASSIS SAMPAIO, CPF Nº 057.757.145-12, respectivamente, o representante da empresa 
TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ Nº 18.972.352/0001-74 pediu ao pregoeiro informa-
ções de qual é, no dia de hoje, o responsável técnico junto ao CRA da empresa SUDOESTE TRANSPOR-
TE ESCOLAR LTDA – ME, CNPJ N 26.743.801/0001-30. 

A sessão foi suspensa para que se procedesse a diligência através de ligação telefônica ao CRA/BA 
tendo sido informado pelo funcionário do CRA que devido a sigilo não há possibilidade de informar qual 
é o administrador atualmente responsável pela empresa SUDOESTE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 
– ME, CNPJ N 26.743.801/0001-30.

Entretanto, com o intuito de subsidiar o processo, o Pregoeiro e Equipe de Apoio realizou diligência 
oficial e escrita ao CRA/BA para que este prestasse as informações necessárias a respeito do responsável 
técnico pela SUDOESTE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME, CNPJ N 26.743.801/0001-30, bem 
como a possibilidade de duas empresas licitantes possuir o mesmo administrador.

Em resposta a diligência, o CRA/BA informou que desde que haja compatibilidade de horário é pos-
sível sim que um único administrador seja responsável técnico por mais de uma empresa e que o adminis-
trador Sr. Márcio Ferraz de Oliveira, CRA/BA 28076 pediu baixa da responsabilidade técnica da empresa, 
tendo permanecido entre 26/01/2018 e 02/05/2018.

Entretanto, na Sessão Pública do dia 15/06/2018, o pregoeiro intimou a empresa SUDOESTE 
TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME, CNPJ N 26.743.801/0001-30 para, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, apresentasse a documentação atualizada do seu responsável perante o CRA/BA.

A empresa, dentro do prazo indicado, apresentou a documentação no qual atesta que o administrador 
Sr. Márcio Ferraz de Oliveira, CRA/BA 28076, Tipo de Inscrição P, mantém-se como responsável técnico, 
mediante contrato firmado entre as partes, e pedido de nova inscrição deste junto ao CRA/BA como res-
ponsável técnico.

Após apuração de toda a documentação apresentada, restou constatado que a empresa SUDOESTE 
TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME, CNPJ N 26.743.801/0001-30 dispõe de administrador respon-
sável técnico regularmente habilitado junto ao CRA/BA, estando a empresa apta a prestar os serviços objeto 
desta licitação e possui plenas condições de capacidade técnica para atendimento do instrumento convoca-
tório, podendo transcorrer regularmente as fases de adjudicação e homologação.

Condeúba – BA, 21 de junho de 2018.

Antônio Alves de Lima
Pregoeiro

Equipe de Apoio:

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento
Presidente da CPL

Iva Alves Viana Moreira  Milene Flores Dias
Membro   Membro

PREGÃO PRESENCIAL / REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2018

Modalidade: Pregão Presencial n° 06/2018. Objeto: Registrar de Preços para aquisição de latas de Leite 
para atender crianças recém-nascidas com necessidades especiais portadoras de Fibrose Cística, conforme 
especificações do anexo I do edital. Data: 10/07/2018. Horário: 08:30 horas. Critério: Menor Preço Global. 
Os interessados poderão obter informações e/ou Edital na íntegra no site www.governdecacule.ba.gov.br. 
Fone: (77) 3455 - 1412. Caculé, 26 de junho de 2018. Helder Pereira Prates - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ


