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SEXTA-FEIRA 

03 DE DEZEMBRO DE 2021 

ANO V – EDIÇÃO N° 211 

      TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

A Pregoeira Oficial do Município de Nazaré, Srª. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas, nomeada através do Decreto 

nº 302 de 17 de Novembro de 2021, publicado em 17/11/2021, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 

no art. 4º, XXI, da Lei nº 10.520/2002, resolve ADJUDICAR o objeto da licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº 004/2021SRP, para Contratação de empresa para prestação de serviço qualificado de treinamentos e realização 

de cursos profissionalizantes como ação do PROGRAMA MUNICIPAL ACREDITAR, desenvolvido para famílias 

nazarenas, em situação de vulnerabilidade social e econômica, beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, 

residentes na sede e área rural do município, visando a inclusão produtiva destas famílias com ações de geração de 

renda e inserção no mercado de trabalho informal do município de Nazaré, conforme especificações e quantitativos 
constantes do Anexo I, do Edital de licitação e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e 

subsidiariamente Lei Federal nº. 8666/93. Empresa vencedora: JEANE DA ANUNCIAÇÃO SANTANA, INSCRITO NO 

CNPJ SOB Nº 31.808.163/0001-29,  LOCALIZADO RUA PRAÇA DO CENTENÁRIO, 23- CASA+ CENTRO- SÃO 

FELIPE/BA,  lote único no valor total R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais). 

 

 Submeta-se o presente processo licitatório ao Exma. Prefeita Municipal para que, estando de acordo, proceda a 

devida homologação. 
 

 

Publique-se e cumpra-se. 

Nazaré, 12 de Novembro de 2021 

Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas 

Pregoeira 

 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 519/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021SRP 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço qualificado de treinamentos e realização de cursos 
profissionalizantes como ação do PROGRAMA MUNICIPAL ACREDITAR, desenvolvido para famílias nazarenas, em 

situação de vulnerabilidade social e econômica, beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, residentes na sede e 

área rural do município, visando a inclusão produtiva destas famílias com ações de geração de renda e inserção no 

mercado de trabalho informal do município de Nazaré, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo 

I, do Edital de licitação e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei 

Federal nº. 8666/93 
 

HOMOLOGAÇÃO 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 4º, XXII, da Lei 

nº 10.520/2002, acatando o resultado apresentado pela Pregoeira da Prefeitura Municipal, referente ao Processo 

Administrativo em epígrafe correspondente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021SRP, não havendo, óbice de 
ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, resolve HOMOLOGAR o resultado da 

presente licitação e ratificar a ADJUDICAÇÃO realizada pela Pregoeira Oficial do Município, nos termos da Ata 

lavrada em sessão pública no dia 12/11/2021, do lote único, realizada pela Pregoeira e Equipe Técnica do Pregão, 

para a empresa JEANE DA ANUNCIAÇÃO SANTANA, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 31.808.163/0001-29,  

LOCALIZADO RUA PRAÇA DO CENTENÁRIO, 23- CASA+ CENTRO- SÃO FELIPE/BA,  lote único no valor total R$ 
39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais). 

 

Fica convocado o adjudicatário do (s) lote (s) desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da Prefeitura 

Municipal, para assinar ata Registro de Preço /Contrato no prazo de até 05(cinco) dias corridos, sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 

8.666/93. 
 

Registre-se, Cumpra-se,  

Publique-se e Lavre-se o Contrato. 

Nazaré/Ba, 12 de Novembro de 2021 

 

Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita Municipal 


