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SEXTA-FEIRA 

13 DE MAIO DE 2022 

ANO VI – EDIÇÃO N° 85 

 

 

           TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
    A Pregoeira Oficial do Município de Nazaré, Srª. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas, nomeada através do Decreto nº 002 de 03 
de 01 de 2022, 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 003/2022, para contratação de empresa para aquisição de brindes, 
especificados no art 2º da Lei nº 0749/2014, que autoriza a realização de despesas com bens, brindes e artigos através de sorteios 
público no evento do Dia das Mães no âmbito municipal, desenvolvidos e distribuídos para famílias nazarenas, cadastradas pelo s 
Programas Sociais, residentes na sede e área rural do município, 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: CLAUDIO DOS SANTOS SILVA-ME, CNPJ. 17.501.328/0001-94, com sede no conjunto 
Urbis IV, no 19, Caminho de Areia, bairro, Nossa Senhora das Graças, CEP 44.574-305 Santo Antônio de Jesus BA. Totalizando: R$ 
79.535,24 (setenta e nove mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro 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, 09 de maio de 2022. 

Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas 
Pregoeira 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 708/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2022 
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de brindes, especificados no art 2º da Lei nº 0749/2014, que autoriza a realização 
de despesas com bens, brindes e artigos através de sorteios público no evento do Dia das Mães no âmbito municipal, desenvolvidos 
e distribuídos para famílias nazarenas, cadastradas pelos Programas Sociais, residentes na sede e área rural do município, 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° 003/2022, 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 09/05/2022, dos Lotes a seguir enumerado, realizada pela 
Pregoeira e Equipe Técnica do Pregão, para a empresa:  CLAUDIO DOS SANTOS SILVA-ME, CNPJ. 17.501.328/0001-94, com sede no 
conjunto Urbis IV, no 19, Caminho de Areia, bairro, Nossa Senhora das Graças, CEP 44.574-305 Santo Antônio de Jesus BA. 
Totalizando: R$ 79.535,24 (setenta e nove mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos). 
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, 12 de maio de 2022 

Eunice Soares Barreto Peixoto 
Prefeita Municipal 

 

RESUMO DE CONTRATO Nº. 077/2022 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2022 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nazaré 

CONTRATADO: CLAUDIO DOS SANTOS SILVA-ME 

CNPJ/CPF:  17.501.328/0001-94, 

OBJETO:  Contratação de empresa para aquisição de brindes, especificados no art 2º da Lei nº 0749/2014, que autoriza a realização de 
despesas com bens, brindes e artigos através de sorteios público no evento do Dia das Mães no âmbito municipal, 
desenvolvidos e distribuídos para famílias nazarenas, cadastradas pelos Programas Sociais, residentes na sede e área rural do 
município, 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. 

VALOR TOTAL: R$ 79.535,24 (setenta e nove mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos). 

VIGÊNCIA:  12 (doze) meses  

ASSINATURA: 12/05/2022 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade\Órgão Projeto/Atividade Elemento de Despesa Fonte 

63001/63002 2048/2047/2112 30.90.30.00 00/28/29 
 

Eunice Soares Barreto Peixoto 
Prefeita Municipal 


