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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Estado da Bahia
Gabinete do Prefeito
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2019
Após julgados e indeferidos os recursos interpostos pelas licitantes IDELSON DE SOUZA
BARBOSA 99228769572, ZENILDO JOSÉ NEVES 71129545504 e VALDEMAR DUARTE
BARBOSA 55376576515, Homologo o objeto da Licitação Pregão Presencial nº 028/2019, para
contratação de empresa especializada na locação de veículos, dos tipos ônibus, micro-ônibus, vans
e similares, abastecidos de combustível, com condutor, devidamente habilitado, conforme a
Legislação de Trânsito, para prestação de serviços de transporte escolar da Rede Municipal de
Ensino, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, utilizando o critério
de Menor Preço por Item para julgamento das propostas, às licitantes habilitadas e vencedoras do
certame, conforme segue: Itens 01 e 33: VALMIR MOREIRA DOS SANTOS 78836824587, com
valores de R$ 19.997,90 (dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa centavos) e
R$ 33.883,09 (trinta e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e nove centavos), respectivamente,
totalizando R$ 53.880,99 (cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e nove
centavos) para os itens vencidos; Item 07: LUCIA HELENA DA SILVA CALDAS
98797301191, com valor de R$ 27.890,77 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa reais e setenta e
sete centavos); Item 11: EDSON SILVA DE SOUZA 01077033516, com valor de R$ 42.253,51
(quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos); Item 14:
JUAREZ SOUZA DA SILVA 04192551500, com valor de R$ 29.970,12 (vinte e nove mil,
novecentos e setenta reais e doze centavos); Item 23: PEDRO SANTOS CORREIA
79622925553, com valor de R$ 23.968,72 (vinte e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e
setenta e dois centavos); Item 28: MIGUEL CORREIA DA SILVA 40075036568, com valor de
R$ 44.996,21 (quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos);
Itens 36 e 125: ENEILTON MOREIRA DE OLIVEIRA 02491519526, com valores de R$
28.799,23 (vinte e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos) e R$
37.918,65 (trinta e sete mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos),
respectivamente, totalizando R$ 66.717,88 (sessenta e seis mil, setecentos e dezessete reais e
oitenta e oito centavos) para os itens vencidos; Item 43: JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA
32527667520, com valor de R$ 24.631,10 (vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e dez
centavos); Item 52: JOSIELIO SILVA DE ARAUJO 01735755524, com valor de R$ 31.168,86
(trinta e um mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos); Item 66: ROSA GLEICE
DOURADO NASCIMENTO 01283991128, com valor de R$ 31.490,51 (trinta e um mil,
quatrocentos e noventa reais e cinquenta e um centavos); Item 67: JOÃO PEDRO BARBOSA DA
SILVA 05714324501, com valor de R$ 26.980,98 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta reais e
noventa e oito centavos); Item 68: ZEFERINO SILVA CASTRO 00631047506, com valor de R$
29.458,89 (vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos); Item
72: VANILSON PEREIRA DA SILVA 07576562501, com valor de R$ 27.945,64 (vinte e sete
mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos); Item 74: ADEMIR
MOREIRA DA SILVA 22584331500, com valor de R$ 23.990,89 (vinte e três mil, novecentos e
noventa reais e oitenta e nove centavos); Item 76: CAIO CEZAR SILVA DE SOUZA
04358754503, com valor de R$ 29.936,84 (vinte e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e
oitenta e quatro centavos); Item 78: MAURICIO LOPES SANTANA 01639291148, com valor de
R$ 21.979,82 (vinte e um mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos); Item
79: DEUVANIO CARDOSO DOS SANTOS 06251979500, com valor de R$ 23.988,52 (vinte e
três mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos); Item 83: ALESSANDRO
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SANTOS SILVA 08366447510, com valor de R$ 28.029,11 (vinte e oito mil e vinte e nove reais
e onze centavos); Itens 90 e 100: PAULO HENRIQUE SANTOS DIAS 06017187554, com
valores de R$ 21.989,86 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis
centavos) e R$ 26.486,46 (vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis
centavos), respectivamente, totalizando R$ 48.476,32 (quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta
e seis reais e trinta e dois centavos) para os itens vencidos; Item 93: JUSCELIO FRANCISCO DE
OLIVEIRA 04542255557, com valor de R$ 24.496,47 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa
e seis reais e quarenta e sete centavos); Item 94: ALEX SOUZA MOREIRA JUNIOR
08007911502, com valor de R$ 26.796,00 (vinte e seis mil, setecentos e noventa e seis reais);
Item 95: ELTON SANTOS DE ALMEIDA 07011875573, com valor de R$ 26.980,80 (vinte e
seis mil, novecentos e oitenta reais e oitenta centavos); Item 104: KAILANY SILVA RAMOS
86077456543, com valor de R$ 20.991,58 (vinte mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta
e oito centavos); Item 114: MANOEL JOSÉ DE JESUS 01256168564, com valor de R$
34.875,31 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos); Item 124:
ALESSANDRO FLORES DE OLIVEIRA 01677458593, com valor de R$ 48.989,02 (quarenta e
oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e dois centavos); Item 126: REGINALDO NERI
XAVIER 80258573520, com valor de R$ 29.578,12 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta e oito
reais e doze centavos); Item 128: DOMINGOS NEIVA DE SOUZA 01514167530, com valor de
R$ 26.992,01 (vinte e seis mil, novecentos e noventa e dois reais e um centavo); Item 132:
ADEVAILDE MENDES DA SILVA 40077497520, com valor de R$ 26.797,70 (vinte e seis mil,
setecentos e noventa e sete reais e setenta centavos); Item 133: VERA SÔNIA SILVA DOS
SANTOS 06250635548, com valor de R$ 26.395,55 (vinte e seis mil, trezentos e noventa e cinco
reais e cinquenta e cinco centavos); e Item 135: VALDEMIR DA SILVA MENEZES
22081704153, com valor de R$ 34.968,23 (trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e
vinte e três centavos), perfazendo o valor global de R$ 965.616,47 (novecentos e sessenta e cinco
mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos), para contratação do objeto do Pegão
em epígrafe, conforme TERMO DE ADJUDICAÇÃO de 26/08/2019.
Ficam as empresas vencedoras convocadas a comparecerem no Setor de Licitações e Contratos da
Prefeitura de Correntina para assinaturas dos contratos no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da
publicação deste Termo, assim como apresentar novas certidões, caso a validade das apresentadas
na habilitação, já tenham expirado.
Publique-se.
Correntina – Bahia, 27 de agosto de 2019.
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Prefeito Municipal
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