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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2019 

 

 

Adjudico o objeto da Licitação Pregão Presencial nº 025/2019, para contratação de empresas 

especializadas na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos 

leves e pesados, máquinas e equipamentos da frota deste Município, com fornecimento de 

peças e acessórios genuínos e originais da marca do veículo, conforme descritos no Anexo I – 

Termo de Referência do Edital, utilizando o critério de Maior Desconto por Lote para 

julgamento das propostas, habilitada e vencedora do certame, quais sejam as empresas IARA 

DOS SANTOS SILVA RIBEIRO, inscrita no CNPJ nº 10.874.879/0001-54, que, outrossim, 

reduziu sua proposta de preço apresentada nos lotes I, VII, VIII, IX e XI com desconto de 

14% (catorze por cento), sendo R$ 13.518,99 (treze mil, quinhentos e dezoito reais e noventa 

e nove centavos) para serviços e R$ 24.080,00 (vinte e quatro mil e oitenta reais) para 

aquisição de peças, perfazendo o valor total de R$ 37.598,99 (trinta e sete mil, quinhentos e 

noventa e oito reais e noventa e nove centavos); com desconto 15,5% (quinze vírgula cinco 

por cento), sendo R$ 75.502,44 (setenta e cinco mil, quinhentos e dois reais e quarenta e 

quatro centavos) para serviços e R$ 121.680,00 (cento e vinte e um mil, seiscentos e oitenta 

reais) para aquisição de peças, perfazendo o valor total de R$ 197.182,44 (cento e noventa e 

sete mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos); com desconto de 15% 

(quinze por cento), sendo R$ 104.386,80 (cento e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e 

oitenta centavos) para serviços e R$ 154.700,00 (cento e cinquenta e quatro mil e setecentos 

reais) para aquisição de peças, perfazendo o valor total de R$ 259.086,80 (duzentos e 

cinquenta e nove mil, oitenta e seis reais e oitenta centavos); com desconto de 15% (quinze 

por cento), sendo R$ 49.245,60 (quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e 

sessenta centavos) para serviços e R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) para aquisição de 

peças, perfazendo o valor total de R$ 117.245,60 (cento e dezessete mil, duzentos e quarenta e 

cinco reais e sessenta centavos); e com desconto de 15% (quinze por cento), sendo R$ 

10.387,17 (dez mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) para serviços e R$ 

14.875,00 (catorze mil, oitocentos e setenta e cinco reais) para aquisição de peças, perfazendo 

o valor total de R$ 25.262,17 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e dezessete 

centavos), respectivamente, perfazendo o valor total de R$ 598.777,01 (quinhentos e noventa 

e oito mil, setecentos e setenta e sete reais e um centavo) para os itens vencidos; e JESUMAR 

MOREIRA DE JESUS, inscrita no CNPJ nº 07.643.655/0001-27, que, outrossim, reduziu sua 

proposta de preço apresentada nos lotes II, III, IV, V, VI, X, XII e XIII com desconto de 

14,5% (catorze vírgula cinco por cento), sendo R$ 56.853,22 (cinquenta e seis mil, oitocentos 

e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos) para serviços e R$ 133.380,00 (cento e trinta e 

três mil e trezentos e oitenta reais) para aquisição de peças, perfazendo o valor total de R$ 

190.233,22 (cento e noventa mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos); com 

desconto de 14% (catorze por cento), sendo R$ 32.843,40 (trinta e dois mil, oitocentos e 

quarenta e três reais e quarenta centavos) para serviços e R$ 56.760,00 (cinquenta e seis mil e 

setecentos e sessenta reais) para aquisição de peças, perfazendo o valor total de R$ 89.603,40 

(oitenta e nove mil, seiscentos e três reais e quarenta centavos); com desconto de 15% (quinze 

por cento), sendo R$ 14.438,39 (catorze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e nove 

centavos) para serviços e R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) para aquisição de 
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peças, perfazendo o valor total de R$ 38.238,39 (trinta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais 

e trinta e nove centavos); com desconto de 14% (catorze por cento), sendo R$ 15.351,00 

(quinze mil, trezentos e cinquenta e um reais) para serviços e R$ 46.440,00 (quarenta e seis 

mil quatrocentos e quarenta reais) para aquisição de peças, perfazendo o valor total de R$ 

61.791,00 (sessenta e um mil, setecentos e noventa e um reais); com desconto de 16% 

(dezesseis por cento), sendo R$ 4.745,92 (quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e 

noventa e dois centavos) para serviços e R$ 3.276,00 (três mil, duzentos e setenta e seis reais) 

para aquisição de peças, perfazendo o valor total de R$ 8.021,92 (oito mil, vinte e um reais e 

noventa e dois centavos); com desconto de 15% (quinze por cento), sendo R$ 18.972,00 

(dezoito mil, novecentos e setenta e dois reais) para serviços e R$ 22.100,00 (vinte e dois mil 

e cem reais) para aquisição de peças, perfazendo o valor total de R$ 41.072,00 (quarenta e um 

mil, setenta e dois reais); com desconto de 14% (catorze por cento), sendo R$ 110.527,20 

(cento e dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos) para serviços e R$ 

206.400,00 (duzentos e seis mil e quatrocentos reais) para aquisição de peças, perfazendo o 

valor total de R$ 316.927,20 (trezentos e dezesseis mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte 

centavos); e com desconto de 14% (catorze por cento), sendo R$ 6.880,00 (seis mil, 

oitocentos e oitenta reais) para serviços e R$ 12.728,00 (doze mil, setecentos e vinte e oito 

reais) para aquisição de peças, perfazendo o valor total de R$ 19.608,00 (dezenove mil, 

seiscentos e oito reais), respectivamente, perfazendo o valor total de R$ R$ 765.495,13 

(setecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e treze centavos) para 

os itens vencidos, perfazendo o valor total de R$ 1.364.272,14 (um milhão, trezentos e 

sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e catorze centavos) para contratação do 

objeto do Pegão em epígrafe. Caso a licitante IARA DOS SANTOS SILVA RIBEIRO não 

apresente a CND da Receita Federal devidamente regularizada no prazo que foi concedido na 

ATA de processamento deste Pregão, os itens vencidos pela mesma não serão homologados 

em seu favor. 

 

 

Correntina – Bahia, 23 de julho de 2019. 

 

 

Claudimiro Ribeiro de Souza Filho  

Pregoeiro 

Portaria 003/2019 
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A PM de Correntina-BA, através do seu Pregoeiro, torna público, a todos, a  

RETIFICAÇÃO no TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 

025/2019, conforme segue: No valor total adjudicado à licitante IARA DOS SANTOS 

SILVA RIBEIRO, ONDE SE LÊ: R$ 598.777,01 (quinhentos e noventa e oito mil, 

setecentos e setenta e sete reais e um centavo) para os itens vencidos, LEIA-SE: R$ 

636.376,00 (seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e setenta e seis reais) para os itens 

vencidos; e no valor total adjudicado às licitantes vencedoras, ONDE SE LÊ: R$ 

1.364.272,14 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e dois 

reais e catorze centavos) para contratação do objeto do Pegão em epígrafe, LEIA-SE: 

R$ 1.401.871,13 (um milhão, quatrocentos e um mil, oitocentos e setenta e um reais e 

treze centavos) para contratação do objeto do Pegão em epígrafe. Correntina-BA, 24 de 

julho de 2019. Claudimiro Ribeiro de Souza Filho-Pregoeiro-Portaria nº 003/2019. 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
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Após negociação de preços com a licitante 2ª colocada nos lotes I, VII, VIII, IX e XI, 

Adjudico o objeto da Licitação Pregão Presencial nº 025/2019, para contratação de empresas 

especializadas na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos 

leves e pesados, máquinas e equipamentos da frota deste Município, com fornecimento de 

peças e acessórios genuínos e originais da marca do veículo, conforme descritos no Anexo I – 

Termo de Referência do Edital, utilizando o critério de Maior Desconto por Lote para 

julgamento das propostas, a licitante habilitada e vencedora do certame, qual seja a empresa 

JESUMAR MOREIRA DE JESUS, inscrita no CNPJ nº 07.643.655/0001-27, que, outrossim, 

reduziu sua proposta de preço apresentada nos lotes nos lotes I, VII, VIII, IX e XI com 

desconto de 14% (catorze por cento), sendo R$ 13.518,72 (treze mil, quinhentos e dezoito 

reais e setenta e dois centavos) para serviços e R$ 24.080,00 (vinte e quatro mil e oitenta 

reais) para aquisição de peças, perfazendo o valor total de R$ 37.598,72 (trinta e sete mil, 

quinhentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos); com desconto 15,5% (quinze 

vírgula cinco por cento), sendo R$ 75.502,44 (setenta e cinco mil, quinhentos e dois reais e 

quarenta e quatro centavos) para serviços e R$ 121.680,00 (cento e vinte e um mil, seiscentos 

e oitenta reais) para aquisição de peças, perfazendo o valor total de R$ 197.182,44 (cento e 

noventa e sete mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos); com desconto de 

15% (quinze por cento), sendo R$ 104.386,80 (cento e quatro mil, trezentos e oitenta e seis 

reais e oitenta centavos) para serviços e R$ 154.700,00 (cento e cinquenta e quatro mil e 

setecentos reais) para aquisição de peças, perfazendo o valor total de R$ 259.086,80 (duzentos 

e cinquenta e nove mil, oitenta e seis reais e oitenta centavos); com desconto de 15% (quinze 

por cento), sendo R$ 49.245,60 (quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e 

sessenta centavos) para serviços e R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) para aquisição de 

peças, perfazendo o valor total de R$ 117.245,60 (cento e dezessete mil, duzentos e quarenta e 

cinco reais e sessenta centavos); e com desconto de 15% (quinze por cento), sendo R$ 

10.386,60 (dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) para serviços e R$ 

14.875,00 (catorze mil, oitocentos e setenta e cinco reais) para aquisição de peças, perfazendo 

o valor total de R$ 25.261,60 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta 

centavos), respectivamente, perfazendo o valor total de  R$ 636.375,16 (seiscentos e trinta e 

seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) para os itens vencidos, para 

contratação do objeto do Pegão em epígrafe.  

 

 

Correntina – Bahia, 14 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

Aelton Caetano Ramos 

Pregoeiro substituto 

Portaria nº 004/2019 


