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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ituaçu torna público o Pregão Presencial SRP Nº 015/2019 – registro de 
preços para locação de sonorização de pequeno porte para atender às Secretarias na realização de eventos, 
festejos, reuniões, conferências, etc, na sede e Zona Rural do Município. Informações na Prefeitura – Rua 
Coronel Gondim, nº 06, através do e-mail: licitacaoituacu@gmail.com e tel: 77 3415-2418. Abertura dia 19 
de junho de 2019 às 09:00 hs. Ituaçu - Bahia, 04 de junho de 2019. Edilson Novais Silva – Pregoeiro.

AVISO

A Câmara de Vitória da Conquista, em atendimento ao quanto determinado pelo Tribunal de Contas 
dos Municípios da Bahia nos autos do Processo nº 08515E19, resolve suspender a marcha do processo 
licitatório TP/01-2019 até ulterior deliberação.

Vitória da Conquista, 05 de junho de 2019.

Luciano G. Lisboa
Presidente Legislativo

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ/BA, realizará licitação, modalidade pregão eletrônico 
para registro de preço, tipo menor preço por lote, no dia 26/06/2019, às 09hs LOCAL, no site, https://www.
licitacoes-e.com.br, cujo finalidade é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
transporte escolar neste município, de acordo com as ROTAS constantes do Edital. O Edital, pode ser ob-
tido, no Departamento de Licitações e Contratos, (em dias úteis) de 08:00 às 12:00h, mediante pagamento 
do DAM, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) referente a despesas com impressão.

Danilo Amorim Dias
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

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 
prestador 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 Nasci-
mento-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 Saúde.

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de enxoval hospitalar para 
manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, especificações e quanti-
dades 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 (seis-
centos 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 manifestação e apresentação de recur-
so 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 valo-
res 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 Mu-
nicipal 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 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


