
 07 de Junho de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

A Prefeitura Municipal de Condeúba, conforme Lei 8.666/93 e 10.520/02, torna públi-
co que será realizada uma licitação na modalidade Pregão Presencial nº 24/19-PA 58/19, 
tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual con-
tratação de prestador de serviços (pessoa jurídica e/ou física) para locação de máquinas 
pesadas, com seus respectivos motoristas e operadores, incluindo combustível, lubrifi-
cante e manutenção para serem utilizadas nas atividades da Prefeitura Municipal e re-
cuperação das estradas vicinais do município, a se realizar no dia 26.6.19 às 9 h, na Pç. 
Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Condeúba/BA. O Edital encontra-se na sede desta 
Prefeitura, através do e-mail licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br ou na integra no 
Diário Oficial do Município de Condeúba – BA (www.condeuba.ba.io.org.br). Os demais 
atos deste processo serão publicados no DOM (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, 
BA – 6.6.19. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento-Pregoeira

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
015/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2019

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de Saú-
de.

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de enxoval hospitalar para 
manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, especificações e 
quantidades descritas no TERMO DE REFERÊNCIA e nesta Ata de Registro de Preço.

Validade: 12 meses, ou seja, de 03/06/2019 a 03/06/2020.

Empresa: DAMA ITABELA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME, CNPJ Nº 
10.537.265/0001-87, lotes 1, 5 e 6,  no valor de R$ 1.599,95 (um mil, quinhentos e 
noventa e nove reais e noventa e cinco centavos); R$ 300,00 (trezentos reais) e, R$ 
1.899,98 (um mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), respec-
tivamente, importando no valor global de R$ 3.799,93 (três mil, setecentos e noventa e 
nove reais e noventa e três centavos). 

Empresa: AURELINO ALVES DOS SANTOS NETO – ME, CNPJ Nº 42.007.708/0001-
14, lote 3, no valor global de R$ 11.635,00 (onze mil, seiscentos e trinta e cinco reais).

Empresa: PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES – ME, CNPJ Nº 23.840.148/0001-30, 
lotes 2 e 4, no valor de R$ 1.740,00 (um mil, setecentos e quarenta reais); e, R$ 615,00 
(seiscentos e quinze reais), respectivamente, importando no valor global de R$ 2.355,00 
(dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais).

Condeúba – BA, 03 de junho de 2019. 

Antônio Alves de Lima
Pregoeiro

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2019

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial SRP nº 
019/2019, destinado ao registro de preços para futura e eventual aquisição de enxoval 
hospitalar para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, 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 mani-
festação 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: 

DAMA ITABELA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME, CNPJ Nº 
10.537.265/0001-87, cujos valores finais foram:

• Lote 1 - R$ 1.599,95 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e 
cinco centavos); 

• Lote 5 - R$ 300,00 (trezentos reais); e, 
• Lote 6 - R$ 1.899,98 (um mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e oito 

centavos).

AURELINO ALVES DOS SANTOS NETO – ME, CNPJ Nº 42.007.708/0001-14, cujos 
valores finais foram:

• Lote 3 - R$ 11.635,00 (onze mil, seiscentos e trinta e cinco reais).

PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES – ME, CNPJ Nº 23.840.148/0001-30, cujos valores 
finais foram:

• Lote 2 - R$ 1.740,00 (um mil, setecentos e quarenta reais); e, 
• Lote 4 - R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais).

Condeúba – BA, 07 de junho de 2019. 

Antônio Alves de Lima
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2019
 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – BA, SR. SILVAN BALEEIRO DE SOU-

SA, 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 aquisição de enxoval hospitalar para manutenção da Secretaria Municipal de 
Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, às licitantes: DAMA ITABELA COMÉR-
CIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME, CNPJ Nº 10.537.265/0001-87, lotes 1, 5 e 6,  no valor 
de R$ 1.599,95 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos); 
R$ 300,00 (trezentos reais) e, R$ 1.899,98 (um mil, oitocentos e noventa e nove reais e 
noventa e oito centavos), respectivamente, importando no valor global de R$ 3.799,93 
(três mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos); AURELINO ALVES 
DOS SANTOS NETO – ME, CNPJ Nº 42.007.708/0001-14, lote 3, no valor global de R$ 
11.635,00 (onze mil, seiscentos e trinta e cinco reais); PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES – 
ME, CNPJ Nº 23.840.148/0001-30, lotes 2 e 4, no valor de R$ 1.740,00 (um mil, setecentos 
e quarenta reais); e, R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais), respectivamente, importando 
no valor global de R$ 2.355,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais).

 Condeúba – BA, 07 de junho de 2019. 

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal


