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QUINTA-FEIRA 

22 DE JULHO DE 2021 

ANO V – EDIÇÃO N° 131 

 

           TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 

    A Pregoeira Oficial do Município de Nazaré, Srª. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas, nomeada através do Decreto nº 129 
de 17 de Março de 2021, publicado em 18/03/2021, 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 006/2021, para 
Contratação de empresa para Prestação de serviços de mecânica em veículos leves e pesados para atender às 
necessidades dos veículos integrantes da Frota própria da Administração pública e das diversas Secretarias, 
conforme especificados no Anexo I do edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 
10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº 8.666/93. Empresa vencedora: CARLOS DOS SANTOS FERREIRA & 
CIA LTDA, INSCRITO NO CNPJ: 23.939.977/0001-74, LOCALIZADO RUA AMERICO FARIAS Nº 300- GALPÃO-  CAMAMUM- 
NAZARÉ - BA. Totalizando: R$ 630.963,14 (seiscentos e trinta mil novecentos e sessenta e três reais e quatorze 

centavos). 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, 08 de Julho de 2021. 

Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas 
Pregoeira 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 960/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021 
 
OBJETO: Prestação de serviços de mecânica em veículos leves e pesados para atender às necessidades dos 
veículos integrantes da Frota própria da Administração pública e das diversas Secretarias, conforme 
especificados no Anexo I do edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e 
subsidiariamente Lei Federal nº 8.666/93. 
 

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° 006/2021, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou 
judicial quanto à regularidade do processo, resolve HOMOLOGA o resultado da presente licitação e ratifica a ADJUDICAÇÃO 
realizada pela Pregoeira Oficial do Município, nos termos da Ata lavrada em sessão pública no dia 08/07/2021, dos Lotes a 
seguir enumerado, realizada pela Pregoeira e Equipe Técnica do Pregão, para a empresa CARLOS DOS SANTOS FERREIRA & 
CIA LTDA, INSCRITO NO CNPJ: 23.939.977/0001-74, LOCALIZADO RUA AMERICO FARIAS Nº 300- GALPÃO-  CAMAMUM- 
NAZARÉ – BA, no seguinte valor: R$ R$ 123.987,60 (cento e vinte e três mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta 
centavos), correspondente ao lote 01; R$ 66.995,50 (sessenta e seis mil novecentos e noventa e cinco reais e cinqüenta 
centavos) correspondente ao lote 02; R$ 42.998,85 (quarenta e dois mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco 
centavos) correspondente ao lote 03; R$ 53.498,20 (cinqüenta e três mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte centavos) 
correspondente ao lote 04; R$ 159.988,50 (cento e cinqüenta e nove mil novecentos e oitenta e oito reais e cinqüenta 

centavos) correspondente ao lote 06; R$ 43.999,20 (quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) 
correspondente ao lote 07; R$ 54.997,00 (cinqüenta e quatro mil novecentos e noventa e sete reais ) correspondente ao lote 
08; R$ 72.998,44 (setenta e dois mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos) correspondente ao lote 

09; R$ 4.799,85  (Quatro mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) correspondente ao lote 11; R$ 
6.700,00 (seis mil e setecentos reais) correspondente ao lote 12. 
 
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, 09 de Julho de 2021 

Eunice Soares Barreto Peixoto 
Prefeita Municipal 


