
18 de Dezembro de 2018

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 035/2018

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 096/2018, na 
modalidade Pregão Presencial SRP nº 035/2018, AUTORIZA a contratação da empresa: BIS-
COITOS CONDEUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP, CNPJ nº 14.141.014/0001-30 
para prestação de serviços com fornecimento de doces, salgados, pães, sanduíches, bolos e 
biscoitos para atendimento das secretarias municipais, conforme quantidades e especificações 
constantes no Edital, lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 totalizando o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 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, 20 de dezembro de 2018.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018

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 097/2018, na 
modalidade Pregão Presencial nº 036/2018, AUTORIZA a contratação da empresa: CAMBUÍ 
VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 14.456.792/0001-18 para fornecimento de veículos automotores 
(tipo carro) novos, zero quilometro para atender as necessidades das secretarias municipais de 
Condeúba-BA, conforme quantidades e especificações constantes no Edital, itens 1 a 5 totali-
zando o valor de R$ 667.900,00 (seiscentos e sessenta e sete mil e novecentos 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, 20 de dezembro de 2018.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 035/2018

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de Administra-
ção e Planejamento.

Objeto: registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços com 
fornecimento de doces, salgados, pães, sanduíches, bolos e biscoitos para atendimento das se-
cretarias municipais, conforme condições, especificações e quantidades descritas no TERMO 
DE REFERÊNCIA e nesta Ata de Registro de Preço.

Validade: 12 meses, ou seja, de 19/12/2018 a 18/12/2019.

Empresa: BISCOITOS CONDEUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP, CNPJ nº 
14.141.014/0001-30, lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6, no valor de R$ 86.724,00 (oitenta e seis mil, sete-
centos e vinte e quatro reais); R$ 33.412,00 (trinta e três mil, quatrocentos e doze reais); R$ 
216.513,00 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e treze reais); R$ 14.850,00 (quatorze mil, 
oitocentos e cinquenta reais); R$ 15.939,00 (quinze mil, novecentos e trinta e nove reais); e R$ 
13.860,00 (treze mil, oitocentos e sessenta reais), respectivamente, importando no valor global 
de R$ 381.301,00 (trezentos e oitenta e um mil, trezentos e um reais). 

Condeúba – BA, 19 de dezembro de 2018. 

Antônio Alves de Lima
Pregoeiro

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 035/2018

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial SRP nº 035/2018, 
destinado ao registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços com 
fornecimento de doces, salgados, pães, sanduíches, bolos e biscoitos para atendimento das 
secretarias municipais, através do Sistema de Registro de Preços; tendo transcorridas as fases 
de lances e de análise dos documentos de habilitação, opinando-se pela adjudicação e homo-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

logação, bem como a não manifestação e 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: 

BISCOITOS CONDEUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP, CNPJ nº 14.141.014/0001-
30, cujos valores finais foram:

• Lote 1 - R$ 86.724,00 (oitenta e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais); 
• Lote 2 - R$ 33.412,00 (trinta e três mil, quatrocentos e doze reais); 
• Lote 3 - R$ 216.513,00 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e treze reais); 
• Lote 4 - R$ 14.850,00 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais); 
• Lote 5 - R$ 15.939,00 (quinze mil, novecentos e trinta e nove reais); e 
• Lote 6 - R$ 13.860,00 (treze mil, oitocentos e sessenta reais).

Condeúba – BA, 20 de dezembro de 2018. 

Antônio Alves de Lima
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 035/2018

 
 
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 Fe-
deral 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 contratação de empresa para 
prestação de serviços com fornecimento de doces, salgados, pães, sanduíches, bolos e biscoitos 
para atendimento das secretarias municipais, através do Sistema de Registro de Preços, à licitan-
te BISCOITOS CONDEUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP, CNPJ nº 14.141.014/0001-
30, lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6, no valor de R$ 86.724,00 (oitenta e seis mil, setecentos e vinte e quatro 
reais); R$ 33.412,00 (trinta e três mil, quatrocentos e doze reais); R$ 216.513,00 (duzentos e de-
zesseis mil, quinhentos e treze reais); R$ 14.850,00 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais); 
R$ 15.939,00 (quinze mil, novecentos e trinta e nove reais); e R$ 13.860,00 (treze mil, oitocentos 
e sessenta reais), respectivamente, importando no valor global de R$ 381.301,00 (trezentos e 
oitenta e um mil, trezentos e um reais).

 
Condeúba – BA, 20 de dezembro de 2018. 

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 036/2018, destinado 
a aquisição de veículos automotores (tipo carro) novos, zero quilometro para atender as neces-
sidades das secretarias municipais de Condeúba-BA; tendo transcorridas as fases de lances e 
de análise dos documentos de habilitação, opinando-se pela adjudicação e homologação, bem 
como a não manifestação por apresentação de recurso, conforme Ata da Sessão Pública; e ob-
servados os preceitos da Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93; ADJUDICO o objeto 
da licitação à: 

CAMBUÍ VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 14.456.792/0001-18, cujos valores finais foram: 
• Item 1 - R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais);
• Item 2 - R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais);
• Item 3 - R$ 116.900,00 (cento e dezesseis mil e novecentos reais);
• Item 4 - R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais);
• Item 5 - R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).

Condeúba – BA, 20 de dezembro de 2018. 

Antônio Alves de Lima
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018
 
 
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 aquisição de veículos automotores (tipo carro) 



novos, zero quilometro para atender as necessidades das secretarias municipais de Condeúba-
-BA, à licitante:  CAMBUÍ VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 14.456.792/0001-18, itens 1 a 5 nos valores 
de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais); R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais); R$ 
116.900,00 (cento e dezesseis mil e novecentos reais); R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil re-
ais); e, R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), respectivamente, correspondendo ao valor 
global de R$ 667.900,00 (seiscentos e sessenta e sete mil e novecentos reais). 

 
Condeúba – BA, 20 de dezembro de 2018. 

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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