
04 de Junho de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2019

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2019

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

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos eletrônicos, 
eletrodomésticos, equipamentos de ventilação e ar-condicionado, aparelhos telefônicos e smar-
tphones, receptores e antenas parabólicas, equipamentos industriais, móveis de escritório, den-
tre outros para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal, conforme condições, especifi-
cações e quantidades descritas no TERMO DE REFERÊNCIA e nesta Ata de Registro de Preço.

Validade: 12 meses, ou seja, de 29/05/2019 a 29/05/2020.

Empresa: EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA – ME, CNPJ Nº 08.031.923/0001-12, lotes 1 e 
10,  no valor de R$ 20.530,00 (vinte mil, quinhentos e trinta reais); e, R$ 15.125,00 (quinze mil, 
cento e vinte e cinco reais), respectivamente, importando no valor global de R$ 35.655,00 (trinta 
e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais). 

Empresa: JORGE LUIS CARLOS FARIAS & CIA. LTDA. – EPP, CNPJ Nº 07.572.725/0001-
01, lotes 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 e 12, no valor de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais); R$ 
2.889,60 (dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos); R$ 1.570,00 (um mil, 
quinhentos e setenta reais); R$ 200,00 (duzentos reais); R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos 
reais); R$ 43.400,00 (quarenta e três mil e quatrocentos reais); R$ 3.828,00 (três mil, oitocentos 
e vinte e oito reais); e, R$ 1.790,00 (um mil, setecentos e noventa reais), respectivamente, 
importando no valor global de R$ 59.427,60 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e sete 
reais e sessenta centavos).

Empresa: JOICE MARIA DAS GRAÇAS NOVAIS SANTOS – ME, CNPJ Nº 30.202.533/0001-
17, lotes 7 e 13, no valor de R$ 1.914,96 (um mil, novecentos e quatorze reais e noventa e seis 
centavos); e, R$ 36.850,00 (trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais), respectivamente, 
importando no valor global de R$ 38.764,96 (trinta e oito mil, setecentos e sessenta e quatro 
reais e noventa e seis centavos).

Empresa: JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS – EPP, CNPJ Nº 08.585.030/0001-19, 
lote 9, no valor global de R$ 34.795,00 (trinta e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais).

Condeúba – BA, 29 de maio de 2019. 

Antônio Alves de Lima
Pregoeiro

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2019

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2019

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial SRP nº 015/2019, 
destinado ao registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos eletrôni-
cos, eletrodomésticos, equipamentos de ventilação e ar-condicionado, aparelhos telefônicos e 
smartphones, receptores e antenas parabólicas, equipamentos industriais, móveis de escritório, 
dentre outros para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal, 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 homologação, 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: 

EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA – ME, CNPJ Nº 08.031.923/0001-12, cujos valores finais 
foram:

• Lote 1 - R$ 20.530,00 (vinte mil, quinhentos e trinta reais); e, 
• Lote 10 - R$ 15.125,00 (quinze mil, cento e vinte e cinco reais).

JORGE LUIS CARLOS FARIAS & CIA. LTDA. – EPP, CNPJ Nº 07.572.725/0001-01, cujos 
valores finais foram:

• Lote 2 - R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais); 
• Lote 3 - R$ 2.889,60 (dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos); 
• Lote 4 - R$ 1.570,00 (um mil, quinhentos e setenta reais); 
• Lote 5 - R$ 200,00 (duzentos reais); 
• Lote 6 - R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais); 
• Lote 8 - R$ 43.400,00 (quarenta e três mil e quatrocentos reais); 
• Lote 11 - R$ 3.828,00 (três mil, oitocentos e vinte e oito reais); e, 
• Lote 12 - R$ 1.790,00 (um mil, setecentos e noventa reais).

JOICE MARIA DAS GRAÇAS NOVAIS SANTOS – ME, CNPJ Nº 30.202.533/0001-17, cujos 
valores finais foram:

• Lote 7 - R$ 1.914,96 (um mil, novecentos e quatorze reais e noventa e seis centavos); 
e, 

• Lote 13 - R$ 36.850,00 (trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais).

JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS – EPP, CNPJ Nº 08.585.030/0001-19, cujos valores 
finais foram:

• Lote 9 - R$ 34.795,00 (trinta e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais).

Condeúba – BA, 03 de junho de 2019. 

Antônio Alves de Lima
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2019

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2019
 

 
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 futura e eventual aquisição de 
equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos de ventilação e ar-condicionado, apa-
relhos telefônicos e smartphones, receptores e antenas parabólicas, equipamentos industriais, 
móveis de escritório, dentre outros para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal, através 
do Sistema de Registro de Preços, às licitantes: EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA – ME, CNPJ Nº 
08.031.923/0001-12, lotes 1 e 10,  no valor de R$ 20.530,00 (vinte mil, quinhentos e trinta reais); e, 
R$ 15.125,00 (quinze mil, cento e vinte e cinco reais), respectivamente, importando no valor global 
de R$ 35.655,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais); JORGE LUIS CARLOS 
FARIAS & CIA. LTDA. – EPP, CNPJ Nº 07.572.725/0001-01, lotes 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 e 12, no valor 
de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais); R$ 2.889,60 (dois mil, oitocentos e oitenta e 
nove reais e sessenta centavos); R$ 1.570,00 (um mil, quinhentos e setenta reais); R$ 200,00 
(duzentos reais); R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais); R$ 43.400,00 (quarenta e três mil 
e quatrocentos reais); R$ 3.828,00 (três mil, oitocentos e vinte e oito reais); e, R$ 1.790,00 (um 
mil, setecentos e noventa reais), respectivamente, importando no valor global de R$ 59.427,60 
(cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos); JOICE MARIA 
DAS GRAÇAS NOVAIS SANTOS – ME, CNPJ Nº 30.202.533/0001-17, lotes 7 e 13, no valor de 
R$ 1.914,96 (um mil, novecentos e quatorze reais e noventa e seis centavos); e, R$ 36.850,00 
(trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais), respectivamente, importando no valor global de R$ 
38.764,96 (trinta e oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos); e, 

JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS – EPP, CNPJ Nº 08.585.030/0001-19, lote 9, no 
valor global de R$ 34.795,00 (trinta e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais).

 Condeúba – BA, 03 de junho de 2019. 

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal


