
09 de Agosto de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2019

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 077/2019, 
na modalidade Pregão Presencial SRP nº 026/2019, AUTORIZA a contratação da empresa: 
ADAUTO SANTANA DE LIMA 00125051530 – MEI, CNPJ Nº 15.344.075/0001-67 para forneci-
mento de gêneros alimentícios e de consumo para diversas Secretarias, conforme quantidades 
e especificações constantes no Edital, lotes 5, 6 e 7 totalizando o valor de R$ 25.000,00 (vinte 
e cinco 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, 09 de agosto de 2019.

 Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2019

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 077/2019, 
na modalidade Pregão Presencial SRP nº 026/2019, AUTORIZA a contratação da empresa: AN-
TÔNIO MARCOS AVELAR – ME, CNPJ Nº 11.477.556/0001-90 para fornecimento de gêneros 
alimentícios e de consumo para diversas Secretarias, conforme quantidades e especificações 
constantes no Edital, lote 9 totalizando o valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis 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, 09 de agosto de 2019.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2019

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 077/2019, 
na modalidade Pregão Presencial SRP nº 026/2019, AUTORIZA a contratação da empresa: 
FABIANO ANTÔNIO DE AVELAR – EPP, CNPJ Nº 08.457.068/0001-06 para fornecimento de 
gêneros alimentícios e de consumo para diversas Secretarias, conforme quantidades e especi-
ficações constantes no Edital, lotes 1 e 4 totalizando o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez 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, 09 de agosto de 2019.

 Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2019

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 077/2019, 
na modalidade Pregão Presencial SRP nº 026/2019, AUTORIZA a contratação da empresa: 
PAULO MACIEL RAMOS DE MIRANDA – ME, CNPJ Nº 01.308.058/0001-60 para fornecimen-
to de gêneros alimentícios e de consumo para diversas Secretarias, conforme quantidades e 
especificações constantes no Edital, lotes 2, 3 e 8 totalizando o valor de R$ 35.000,00 (trinta e 
cinco 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, 09 de agosto de 2019.

 

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2019

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de Administração 
e Planejamento.

Objeto: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios e de 
consumo para diversas Secretarias, conforme condições, especificações e quantidades descritas 
no TERMO DE REFERÊNCIA e nesta Ata de Registro de Preço.

Validade: 12 meses, ou seja, de 02/08/2019 a 02/08/2020.

Empresa: FABIANO ANTÔNIO DE AVELAR – EPP, CNPJ Nº 08.457.068/0001-06, lotes 1 
e 4,  no valor de R$ 280.340,51 (duzentos e oitenta mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta 
e um centavos); e, R$ 84.242,12 (oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e doze 
centavos), respectivamente, importando no valor global de R$ 364.582,63 (trezentos e sessenta 
e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos). 

Empresa: PAULO MACIEL RAMOS DE MIRANDA – ME, CNPJ Nº 01.308.058/0001-60, lotes 
2, 3 e 8, no valor de R$ 71.100,00 (setenta e um mil e cem reais); R$ 20.300,00 (vinte mil e tre-
zentos reais); e, R$ 16.725,00 (dezesseis mil, setecentos e vinte e cinco reais), respectivamente, 
importando no valor global de R$ 108.125,00 (cento e oito mil, cento e vinte e cinco reais). 

Empresa: ADAUTO SANTANA DE LIMA 00125051530 – MEI, CNPJ Nº 15.344.075/0001-67, 
lotes 5, 6 e 7, no valor de R$ 27.811,00 (vinte e sete mil, oitocentos e onze reais); R$ 15.120,00 
(quinze mil, cento e vinte reais); e, R$ 31.685,00 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta e cinco 
reais), respectivamente, importando no valor global de R$ 74.616,00 (setenta e quatro mil, seis-
centos e dezesseis reais). 

Empresa: ANTÔNIO MARCOS AVELAR – ME, CNPJ Nº 11.477.556/0001-90, lote 9, no valor 
global de R$ 84.750,00 (oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais). 

Condeúba – BA, 02 de agosto de 2019. 

Antônio Alves de Lima
Pregoeiro

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2019

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial SRP nº 026/2019, desti-
nado ao registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios e de con-
sumo para diversas Secretarias, 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: 

FABIANO ANTÔNIO DE AVELAR – EPP, CNPJ Nº 08.457.068/0001-06, cujos valores finais 
foram:

• Lote 1 - R$ 280.340,51 (duzentos e oitenta mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta 
e um centavos); e, 

• Lote 4 - R$ 84.242,12 (oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e doze 
centavos).

PAULO MACIEL RAMOS DE MIRANDA – ME, CNPJ Nº 01.308.058/0001-60, cujos valores 
finais foram:

• Lote 2 - R$ 71.100,00 (setenta e um mil e cem reais);
• Lote 3 - R$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais); e, 
• Lote 8 - R$ 16.725,00 (dezesseis mil, setecentos e vinte e cinco reais).

ADAUTO SANTANA DE LIMA 00125051530 – MEI, CNPJ Nº 15.344.075/0001-67, cujos va-
lores finais foram:

• Lote 5 - R$ 27.811,00 (vinte e sete mil, oitocentos e onze reais); 
• Lote 6 - R$ 15.120,00 (quinze mil, cento e vinte reais); e, 
• Lote 7 - R$ 31.685,00 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais).

ANTÔNIO MARCOS AVELAR – ME, CNPJ Nº 11.477.556/0001-90, cujos valores finais foram:
• Lote 9 - R$ 84.750,00 (oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais).

Condeúba – BA, 09 de agosto de 2019. 

Antônio Alves de Lima
Pregoeiro



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2019

 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 resulta-
do da licitação, onde o Sr. Pregoeiro adjudicou ao registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de gêneros alimentícios e de consumo para diversas Secretarias, através do Sis-
tema de Registro de Preços, às licitantes: FABIANO ANTÔNIO DE AVELAR – EPP, CNPJ Nº 
08.457.068/0001-06, lotes 1 e 4,  no valor de R$ 280.340,51 (duzentos e oitenta mil, trezentos 
e quarenta reais e cinquenta e um centavos); e, R$ 84.242,12 (oitenta e quatro mil, duzentos 
e quarenta e dois reais e doze centavos), respectivamente, importando no valor global de R$ 
364.582,63 (trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e 
três centavos); PAULO MACIEL RAMOS DE MIRANDA – ME, CNPJ Nº 01.308.058/0001-60, 
lotes 2, 3 e 8, no valor de R$ 71.100,00 (setenta e um mil e cem reais); R$ 20.300,00 (vinte mil 
e trezentos reais); e, R$ 16.725,00 (dezesseis mil, setecentos e vinte e cinco reais), respecti-
vamente, importando no valor global de R$ 108.125,00 (cento e oito mil, cento e vinte e cinco 
reais); ADAUTO SANTANA DE LIMA 00125051530 – MEI, CNPJ Nº 15.344.075/0001-67, lotes 
5, 6 e 7, no valor de R$ 27.811,00 (vinte e sete mil, oitocentos e onze reais); R$ 15.120,00 (quin-
ze mil, cento e vinte reais); e, R$ 31.685,00 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), 
respectivamente, importando no valor global de R$ 74.616,00 (setenta e quatro mil, seiscentos 
e dezesseis reais); e, ANTÔNIO MARCOS AVELAR – ME, CNPJ Nº 11.477.556/0001-90, lote 9, 
no valor global de R$ 84.750,00 (oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais).

Condeúba – BA, 09 de agosto de 2019. 

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

09 de Agosto de 2019


