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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO

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

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 045/2019, na 
modalidade Pregão Presencial SRP nº 019/2019, AUTORIZA a contratação da empresa: AURE-
LINO ALVES DOS SANTOS NETO – ME, CNPJ Nº 42.007.708/0001-14 para fornecimento de 
enxoval hospitalar para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades 
e especificações constantes no Edital, lote 3 totalizando o valor de R$ 3.900,00 (três mil e no-
vecentos 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, 07 de junho de 2019.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão Processo Administrativo nº 045/2019, na 
modalidade Pregão Presencial SRP nº 019/2019, AUTORIZA a contratação da empresa: AURE-
LINO ALVES DOS SANTOS NETO – ME, CNPJ Nº 42.007.708/0001-14 para fornecimento de 
enxoval hospitalar para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades 
e especificações constantes no Edital, lote 3 totalizando o valor de R$ 3.900,00 (três mil e no-
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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 045/2019, 
na modalidade Pregão Presencial SRP nº 019/2019, AUTORIZA a contratação da empresa: 
DAMA ITABELA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME, CNPJ Nº 10.537.265/0001-87 
para fornecimento de enxoval hospitalar para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme quantidades e especificações constantes no Edital, lotes 1, 5 e 6 totalizando o valor 
de R$ 1.900,00 (um 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, 07 de junho de 2019.
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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 045/2019, na modalidade 
Pregão Presencial SRP nº 019/2019, AUTORIZA a contratação da empresa: PATRÍCIA DA SILVA 
RODRIGUES – ME, CNPJ Nº 23.840.148/0001-30 para fornecimento de enxoval hospitalar para 
manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações cons-
tantes no Edital, lotes 2 e 4 totalizando o valor de R$ 1.000,00 (um 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, 07 de junho de 2019.
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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 045/2019, na modalidade 
Pregão Presencial SRP nº 019/2019, AUTORIZA a contratação da empresa: PATRÍCIA DA SILVA 
RODRIGUES – ME, CNPJ Nº 23.840.148/0001-30 para fornecimento de enxoval hospitalar para 
manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações cons-
tantes no Edital, lotes 2 e 4 totalizando o valor de R$ 1.000,00 (um 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, 07 de junho de 2019.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDA COLOCADA 

A Prefeitura Municipal de Condeúba, conforme Lei 8.666/93 e 10.520/02, torna público aos 
interessados, e em especial aos participantes da licitação na modalidade Pregão Presencial 
20/19-PA 46/19, tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de preços para futura e even-
tual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção, impressão 
e fornecimento de materiais gráficos diversos, conforme sessão ocorrida no dia 3.6.19, tendo 
em vista que a empresa vencedora do Lote 5, não apresentou a Proposta de Preços definitiva, 
nem tão pouco Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços para o Lote 5 dentro 
do prazo consignado em Ata, tão pouco manifestou qualquer intenção de fazê-lo, ficando, por-
tanto, diante da omissão desclassificada do certame. Amparado na legislação, fica convocada a 
Empresa classificada em segundo lugar para o Lote 5, PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES – ME, 
CNPJ Nº 23.840.148/0001-30, para manifestar-se quanto ao cumprimento da proposta de preços 
apresentada, que deverá ser lavrada ata. Abrir-se-á  novamente nos termos do art. 4º, inciso XVIII 
da Lei nº 10.520/2002 a possibilidade de qualquer licitante, manifestar imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer,  relativa às decisões nelas tomadas, ficando por ocasião da desistência da 
primeira colocada, prejudicada a motivação constada em ata da sessão. A falta de manifestação 
imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. Maiores informa-
ções no Setor de Licitações localizado a Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Condeúba/BA. Os 
demais atos deste processo serão publicados no DOM (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, 
BA – 12.6.19. Antônio Alves de Lima-Pregoeiro

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDA COLOCADA 

A Prefeitura Municipal de Condeúba, conforme Lei 8.666/93 e 10.520/02, torna público aos 
interessados, e em especial aos participantes da licitação na modalidade Pregão Presencial 
20/19-PA 46/19, tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de preços para futura e even-
tual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção, impressão e 
fornecimento de materiais gráficos diversos, conforme sessão ocorrida no dia 3.6.19, tendo em 
vista que a empresa vencedora do Lote 5, não apresentou a Proposta de Preços definitiva, nem 
tão pouco Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços para o Lote 5 dentro do 
prazo consignado em Ata, tão pouco manifestou qualquer intenção de fazê-lo, ficando, portanto, 
diante da omissão desclassificada do certame. Amparado na legislação, fica convocada a Empre-
sa classificada em segundo lugar para o Lote 5, PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES – ME, CNPJ 
Nº 23.840.148/0001-30, para manifestar-se quanto ao cumprimento da proposta de preços apre-
sentada, que deverá ser lavrada ata. Abrir-se-á  novamente nos termos do art. 4º, inciso XVIII da 
Lei nº 10.520/2002 a possibilidade de qualquer licitante, manifestar imediata e motivadamente a 



intenção de recorrer,  relativa às decisões nelas tomadas, ficando por ocasião da desistência da 
primeira colocada, prejudicada a motivação constada em ata da sessão. A falta de manifestação 
imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. Maiores informa-
ções no Setor de Licitações localizado a Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Condeúba/
BA. Os demais atos deste processo serão publicados no DOM (www.condeuba.ba.io.org.br). 
Condeúba, BA – 12.6.19. Antônio Alves de Lima-Pregoeiro

A Prefeitura Municipal de Condeúba, conforme Lei 8.666/93 e 10.520/02, torna público 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 contratação de pres-
tador de serviços (pessoa jurídica e/ou física) para locação de máquinas pesadas, com seus 
respectivos motoristas e operadores, incluindo combustível, lubrificante e manutenção para 
serem utilizadas nas atividades da Prefeitura Municipal e recuperação 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

RETIFICAÇÃO

RESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA 
PUBLICAÇÃO

Espécie    : Prestação de Serviços
Contrato    : 189/2019
Resumo do Objeto  : Prestação de serviços de construção de cabeamento 

estruturado de rede para internet e computadores em 15 unidades da Prefeitura Municipal de 
Condeúba.

Modalidade Licitatória  : Dispensável conforme estabelecido no Artigo, 24, inci-
so II, da Lei 8.666/93.

Crédito da Despesa  : Unidade Orçamentária: 030201 - Secretaria de Admi-
nistração; Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos; 

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica
Valor Total do Contrato  : R$ 6.105,00   
Vigência do Contrato  : De 17/06/2019 até 17/07/2019
Assina Pela Contratante  : SILVAN BALEEIRO DE SOUSA – Prefeito Municipal; 
Assina pela Contratada    : GERMANIO KEITS PAZ SANTOS 00564728543, 

CNPJ nº 12.657.925/0001-99 – Germanio keits Paz Santos, CPF nº 005.647.285-43

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 Saúde.

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de enxoval hospitalar para ma-
nutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, especificações e quantida-
des 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), respectivamente, 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, des-
tinado ao registro de preços para futura e eventual aquisição de enxoval hospitalar para ma-
nutenção 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 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: 

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 centa-

vos).

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 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 aquisição 
de enxoval hospitalar para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de 
Registro de Preços, às licitantes: 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 no-
venta 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, impor-
tando 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

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 Saúde.

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de enxoval hospitalar para ma-
nutenção 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), respectivamente, 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).
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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 ma-
nutenção 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 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: 

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 cen-

tavos).

AURELINO ALVES DOS SANTOS NETO – ME, CNPJ Nº 42.007.708/0001-14, cujos valo-
res 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 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 aquisi-
ção de enxoval hospitalar para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, através do Siste-
ma de Registro de Preços, às licitantes: 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), respectivamente, impor-
tando 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), respectivamen-
te, 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

 18 de Junho de 2019


