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HOMOLOGAÇÃO  
 

PREGÃO PRESENCIAL 

PP-001/2021 

 
NÚMERO PROCESSO LICITATÓRIO 

PP-001/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO  

PA-001/2021 
 

MODALIDADE 

Pregão Presencial 
TIPO DE LICITAÇÃO 

Menor Preço Por lote    

 

REGIME DE EXECUÇÃO 

Indireta por Preço Global 
AMPARO LEGAL 

CRFV/1988; 

Lei 10.520/2002;  

Lei 8666/1993 e suas alterações;  

Lei Federal Complementar 123/2006 

Lei 12.529/2011  

 

ORGÃO INTERESSADO:  

Prefeitura Municipal de Lajedão - Bahia 

 

OBJETO 
Contratação de empresa ou pessoa especializada na prestação de serviços de assessoria e 

orientações ao setor de licitações da Prefeitura Municipal de Lajedão - Bahia, conforme 

especificações contidas no Anexo I que integra o presente edital.  

O Prefeito Ariston Almeida Passos Filho, Prefeito do Município de Lajedão Bahia, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, na forma da legislação vigente, e: 

 

CONSIDERANDO, que o pregoeiro, diante do resultado obtido no dia 14 de janeiro de 2021, 

publicado o aviso de resultado e Adjudicação no diário oficial do Executivo, neste mesmo dia; 

 

CONSIDERANDO, que à vista dos elementos informativos constantes do presente processo 

licitatório, com destaque para a análise da Ata da Sessão Pública, após analises foi estabelecido 

como classificado, posteriormente decisões expedidas no resultado de licitação ambos publicados 

em datas oportunas, no diário oficial do executivo: www.lajedao.ba.gov.br;, à disposição de todos. 

 

CONSIDERANDO, que a manifestação do Pregoeiro, bem como a regularidade do certame 

certificada pela douta Comissão; 

 

CONSIDERANDO, que os prazos estabelecidos em Edital para os atos e para cada fase do Pregão 

Presencial nº PP-001/2021, constata-se que a Administração respeitou com observância todos os 

prazos para cada fase do processo licitatório, com acatamento aos princípios da legalidade, 

publicidade e eficiência administrativa. 

 

CONSIDERANDO ainda a ampla publicidade dada à Licitação, pois o Edital restou publicado, 

como estabelece a Lei regente, no Diário Oficial do executivo. 
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CONSIDERANDO que o preço apresentado encontrar-se adentra ao valor estimado pela 

Administração e, principalmente, estar bem abaixo dos praticados no mercado, mostrando-se 

vantajosa para a administração; 

LICITANTE CREDENCIADA 

 

GILMAR DIAS MARTINS 

CPF - 701.440.957-34 

 

LICITANTE HABILITADA 

 

GILMAR DIAS MARTINS 

CPF - 701.440.957-34 

 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO  

 

CONSIDERANDO, que foi adjudicado o objeto do certame pelo senhor pregoeiro ao licitante 

vencedora a empresa: 

 

GILMAR DIAS MARTINS 

CPF - 701.440.957-34 

 

RESOLVO 

 

Diante das considerações acima apresentadas e do atendimento dos requisitos legais, pois a proposta 

por todos os aspectos manifestar-se vantajosa à administração, decido HOMOLOGAR a licitação 

que foi declarada pelo senhor pregoeiro como vencedora abaixo listada: 

 

VENCEDOR E VOLOR DO LOTE 

 

 

Lote Único, com o valor Global de R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais), 
DESTACAR, que o valor estimado pelos orçamentos na formatação de preço e a pesquisa de 

mercado realizado previamente contribuiu para que pudesse obter lances inferiores ao apresentado 

pelo licitante vencedor. 

 

DETERMINO as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa acima explicitada, dando 

o devido prosseguimento no feito, com observância do Art. 4º, Inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02, a 

saber: 
XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 

o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI. 

 

 

Lajedão, 15 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Ariston Almeida Passos Filho 
Prefeito Municipal 
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HOMOLOGAÇÃO  
 

PREGÃO PRESENCIAL 

PP-002/2021 

 
NÚMERO PROCESSO LICITATÓRIO 

PP-002/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO  

PA-006/2021 
 

MODALIDADE 

Pregão Presencial 
TIPO DE LICITAÇÃO 

Menor Preço Por lote    

 

REGIME DE EXECUÇÃO 

Indireta por Preço Global 
AMPARO LEGAL 

CRFV/1988; 

Lei 10.520/2002;  

Lei 8666/1993 e suas alterações;  

Lei Federal Complementar 123/2006 

Lei 12.529/2011  

 

ORGÃO INTERESSADO:  

Prefeitura Municipal de Lajedão - Bahia 

 

OBJETO 
A Contratação tem por objeto de sociedade Jurídica especializada no fornecimento de 
Combustíveis (gasolina comum, Etanol comum, óleo Diesel Comum e Óleo Diesel S10), para 
serem consumidos pela frota de veículos e Máquinas deste Município de Lajedão – Bahia. 
conforme especificações contidas no Anexo I que integra o edital. 
  
O Prefeito Ariston Almeida Passos Filho, Prefeito do Município de Lajedão Bahia, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, na forma da legislação vigente, e: 
 

CONSIDERANDO, que o pregoeiro, diante do resultado obtido no dia 14 de janeiro de 2021, 

publicado o aviso de resultado e Adjudicação no diário oficial do Executivo, neste mesmo dia; 

 

CONSIDERANDO, que à vista dos elementos informativos constantes do presente processo 

licitatório, com destaque para a análise da Ata da Sessão Pública, após analises foi estabelecido 

como classificado, posteriormente decisões expedidas no resultado de licitação ambos publicados 

em datas oportunas, no diário oficial do executivo: www.lajedao.ba.gov.br;, à disposição de todos. 

 

CONSIDERANDO, que a manifestação do Pregoeiro, bem como a regularidade do certame 

certificada pela douta Comissão; 

 

CONSIDERANDO, que os prazos estabelecidos em Edital para os atos e para cada fase do Pregão 

Presencial nº PP-002/2021, constata-se que a Administração respeitou com observância todos os 

prazos para cada fase do processo licitatório, com acatamento aos princípios da legalidade, 

publicidade e eficiência administrativa. 

 

CONSIDERANDO ainda a ampla publicidade dada à Licitação, pois o Edital restou publicado, 

como estabelece a Lei regente, no Diário Oficial do executivo. 

 



Av. Plínio Dantas de Lima, 1, Centro - Lajedão-BA CEP 45950-000  Telefone: (73) 3299-2373

CNPJ 13.785.670/0001-02  Email: contatos@lajedao.ba.gov.br

Ano 2021  No. XV de 15/01/2021 Pág.: 5

HOMOLOGACAO DE LICITACAO no. PP-002/2021 - PA-006/2021 de 15/01/2021, cod aut: 9486010632771EB9 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO que o preço apresentado encontrar-se adentra ao valor estimado pela 

Administração e, principalmente, estar bem abaixo dos praticados no mercado, mostrando-se 

vantajosa para a administração; 

LICITANTE CREDENCIADA 

 

AUTO POSTO LAJEDAENSE LTDA 
CNPJ 19.473.504/00014-57 

 

 

LICITANTE HABILITADA 

 

AUTO POSTO LAJEDAENSE LTDA 
CNPJ 19.473.504/00014-57 

 

 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO  

 

CONSIDERANDO, que foi adjudicado o objeto do certame pelo senhor pregoeiro ao licitante 

vencedora a empresa: 

 

AUTO POSTO LAJEDAENSE LTDA 
CNPJ 19.473.504/00014-57 

 

RESOLVO 

 

Diante das considerações acima apresentadas e do atendimento dos requisitos legais, pois a proposta 

por todos os aspectos manifestar-se vantajosa à administração, decido HOMOLOGAR a licitação 

que foi declarada pelo senhor pregoeiro como vencedora abaixo listada: 

 

VENCEDOR E VOLOR DO LOTE 

 

 

Lote Único, com o valor Global de R$ 665.600,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil e seiscentos 
reais), DESTACAR, que o valor estimado pelos orçamentos na formatação de preço e a pesquisa de 

mercado realizado previamente contribuiu para que pudesse obter lances inferiores ao apresentado 

pelo licitante vencedor. 

 

DETERMINO as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa acima explicitada, dando 

o devido prosseguimento no feito, com observância do Art. 4º, Inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02, a 

saber: 
XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 

o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI. 

 

 

Lajedão, 15 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Ariston Almeida Passos Filho 
Prefeito Municipal 
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HOMOLOGAÇÃO  
 

PREGÃO PRESENCIAL 

PP-003/2021 

 
NÚMERO PROCESSO LICITATÓRIO 

PP-003/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO  

PA-007/2021 
 

MODALIDADE 

Pregão Presencial 

TIPO DE LICITAÇÃO 

Menor Preço Por lote    

 

REGIME DE EXECUÇÃO 

Indireta por Preço Global 

AMPARO LEGAL 

CRFV/1988; 

Lei 10.520/2002;  

Lei 8666/1993 e suas alterações;  

Lei Federal Complementar 

123/2006 

Lei 12.529/2011  

 

OBJETO 

 
A CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO DE SOCIEDADE JURÍDICA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES: DE GERENCIAMENTO DE 

RH E FOLHA DE PAGAMENTO, COM CONTRA-CHEQUE ON LINE; GERENCIAMENTO 

PATRIMONIAL E ASSESSORIA NA ÁREA DE RH, SEFIP, DIRF, RAIS, 

PAGAMENTOS SIGA, AULIANDO E ACOMPANHANDO DIRETAMENTE JUNTO AO 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO – 

BAHIA.  

 
DATA DA ABERTURA 

14/01/2021 às 14:00 h (quatorze horas) 

  
O Prefeito Ariston Almeida Passos Filho, Prefeito do Município de Lajedão Bahia, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, na forma da legislação vigente, e: 
 

CONSIDERANDO, que o pregoeiro, diante do resultado obtido no dia 14 de janeiro de 2021, 

publicado o aviso de resultado e Adjudicação no diário oficial do Executivo, neste mesmo dia; 

 

CONSIDERANDO, que à vista dos elementos informativos constantes do presente processo 

licitatório, com destaque para a análise da Ata da Sessão Pública, após analises foi estabelecido 

como classificado, posteriormente decisões expedidas no resultado de licitação ambos publicados 

em datas oportunas, no diário oficial do executivo: www.lajedao.ba.gov.br;, à disposição de todos. 

 

CONSIDERANDO, que a manifestação do Pregoeiro, bem como a regularidade do certame 

certificada pela douta Comissão; 

 

CONSIDERANDO, que os prazos estabelecidos em Edital para os atos e para cada fase do Pregão 

Presencial nº PP-003/2021, constata-se que a Administração respeitou com observância todos os 
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prazos para cada fase do processo licitatório, com acatamento aos princípios da legalidade, 

publicidade e eficiência administrativa. 

 

CONSIDERANDO ainda a ampla publicidade dada à Licitação, pois o Edital restou publicado, 

como estabelece a Lei regente, no Diário Oficial do executivo. 

 

CONSIDERANDO que o preço apresentado encontrar-se adentra ao valor estimado pela 

Administração e, principalmente, estar bem abaixo dos praticados no mercado, mostrando-se 

vantajosa para a administração; 

LICITANTE CREDENCIADA e HABILITADA 

 

HÉLIO ALESSANDRE AFONSO SILVA 
CNPJ 74.015.405/0001-30 

 

 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO  

 

CONSIDERANDO, que foi adjudicado o objeto do certame pelo senhor pregoeiro ao licitante 

vencedora a empresa: 

 

HÉLIO ALESSANDRE AFONSO SILVA 
CNPJ 74.015.405/0001-30 

 

RESOLVO 

 

Diante das considerações acima apresentadas e do atendimento dos requisitos legais, pois a proposta 

por todos os aspectos manifestar-se vantajosa à administração, decido HOMOLOGAR a licitação 

que foi declarada pelo senhor pregoeiro como vencedora abaixo listada: 

 

VENCEDOR E VOLOR DO LOTE 

 

HÉLIO ALESSANDRE AFONSO SILVA 
CNPJ 74.015.405/0001-30 

 

Lote Único, com o valor Global de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), DESTACAR, que o 

valor estimado pelos orçamentos na formatação de preço e a pesquisa de mercado realizado 

previamente contribuiu para que pudesse obter lances inferiores ao apresentado pelo licitante 

vencedor. 

 

DETERMINO as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa acima explicitada, dando 

o devido prosseguimento no feito, com observância do Art. 4º, Inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02, a 

saber: 
XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 

o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI. 

 

Lajedão, 15 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Ariston Almeida Passos Filho 
Prefeito Municipal 


