
21 de Agosto de 2019

PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2019

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 028/2019

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurí-
dica 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 079/2019, na modalidade Pregão Presen-
cial SRP nº 028/2019, AUTORIZA a contratação da empresa: CLÁUDIA SANTOS 
CORDEIRO – ME, CNPJ Nº 05.545.407/0001-18 para fornecimento de urnas e 
prestação de serviços funerários para atender as necessidades da ação social do 
município, conforme quantidades e especificações constantes no Edital, lotes 1 a 
5 totalizando o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), ficando a mes-
ma 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, 21 de agosto de 2019.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
021/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 028/2019

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de 
Ação Social.

Objeto: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de urnas e pres-
tação de serviços funerários para atender as necessidades da ação social do mu-
nicípio, conforme condições, especificações e quantidades descritas no TERMO 
DE REFERÊNCIA e nesta Ata de Registro de Preço.

Validade: 12 meses, ou seja, de 19/08/2019 a 19/08/2020.

Empresa: CLÁUDIA SANTOS CORDEIRO – ME, CNPJ Nº 05.545.407/0001-18, 
lotes 1 a 5,  no valor de R$ 14.840,00 (quatorze mil, oitocentos e quarenta reais); 
R$ 44.550,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais); R$ 44.250,00 
(quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais); R$ 81.300,00 (oitenta e um 
mil e trezentos reais); e, R$ 76.950,00 (setenta e seis mil, novecentos e cinquenta 
reais), respectivamente, importando no valor global de R$ 261.890,00 (duzentos e 
sessenta e um mil, oitocentos e noventa reais). 

Condeúba – BA, 19 de agosto de 2019. 

Antônio Alves de Lima
Pregoeiro

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2019

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 028/2019

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial SRP nº 
028/2019, destinado ao registro de preços para futuras e eventuais aquisições de 
urnas e prestação de serviços funerários para atender as necessidades da ação 
social do município, através do Sistema de Registro de Preços; tendo transcorri-
das 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: 

CLÁUDIA SANTOS CORDEIRO – ME, CNPJ Nº 05.545.407/0001-18, cujos va-
lores finais foram:

• Lote 1 - R$ 14.840,00 (quatorze mil, oitocentos e quarenta reais); 
• Lote 2 - R$ 44.550,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta 

reais); 
• Lote 3 - R$ 44.250,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais); 
• Lote 4 - R$ 81.300,00 (oitenta e um mil e trezentos reais); e, 
• Lote 5 - R$ 76.950,00 (setenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais).

Condeúba – BA, 21 de agosto de 2019. 

Antônio Alves de Lima
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2019

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 028/2019

 
 
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 futuras e eventuais aquisições de urnas e prestação de ser-
viços funerários para atender as necessidades da ação social do município, através 
do Sistema de Registro de Preços, à licitante: CLÁUDIA SANTOS CORDEIRO – ME, 
CNPJ Nº 05.545.407/0001-18, lotes 1 a 5,  no valor de R$ 14.840,00 (quatorze mil, 
oitocentos e quarenta reais); R$ 44.550,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cin-
quenta reais); R$ 44.250,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais); R$ 
81.300,00 (oitenta e um mil e trezentos reais); e, R$ 76.950,00 (setenta e seis mil, 
novecentos e cinquenta reais), respectivamente, importando no valor global de R$ 
261.890,00 (duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e noventa reais).

Condeúba – BA, 21 de agosto de 2019. 

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal


