
AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018

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 Administrativo nº 063/2018, na modalidade 
Pregão Presencial nº 029/2018, AUTORIZA a contratação da empresa: ABELARDO JUNIOR DE 
NOVAES ROCHA ME, CNPJ Nº 12.992.039/0001-11 para locação de equipamentos multifuncionais 
para reprografia, impressão e digitalização incluindo manutenção técnica preventiva e corretiva, 
peças necessárias às manutenções e fornecimento de suprimentos necessários à prestação de ser-
viços, exceto papel para os órgãos do município para manutenção dos serviços públicos, conforme 
quantidades e especificações constantes no Edital, itens 1 a 4 totalizando o valor de R$ 179.080,00 
(cento e setenta e nove mil e oitenta 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 penali-
dades da lei.

Condeúba - BA, 30 de agosto de 2018.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

A Prefeitura Municipal, conforme Lei 8.666/93 e 10.520/02, torna público que será realizada uma 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 31/18-PA 78/18, tipo menor preço por lote, cujo objeto 
é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva contemplando serviços de carpintaria para atender 
as necessidades do município, a se realizar no dia 19.9.18 às 9 hs, na Pç. Jovino Arsênio da Silva 
Filho, 53-A, Condeúba/BA. O Edital encontra-se na sede desta Prefeitura ou através do e-mail lici-
tacoes@governodecondeuba.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no DOM 
(www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA – 4.9.18. Antônio Alves de Lima-Pregoeiro

03 de Setembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA


