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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2018 

 

 

Homologo o objeto da Licitação Pregão Presencial nº 041/2018, para contratação de empresas 

especializadas para prestação de serviços continuados na locação de veículos, máquina pesada 

com condutor/operador para coleta de lixo doméstico e serviços de coleta e transporte de 

resíduos perigosos neste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do 

Edital, utilizando o critério de Menor Preço por Lote para julgamento das propostas, às 

licitantes classificadas, habilitadas e vencedoras do certame, quais sejam as empresas 

LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA.-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

10.526.706/0001-45, que, outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada nos lotes I e 

II para os valores de R$ 1.106.280,00 (um milhão, cento e seis mil, duzentos e oitenta reais); e 

R$ 181.800,00 (cento e oitenta e um mil e oitocentos reais), respectivamente, totalizando o 

valor de R$ 1.288.080,00 (um milhão, duzentos e oitenta e oito mil e oitenta reais) para os 

itens vencidos; e RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 

nº 02.524.491/0001-03, que, outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada no lote III 

para R$ 163.800,00 (cento e sessenta e três mil e oitocentos reais) para os itens vencidos, 

perfazendo o valor global de R$ 1.451.880,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, 

oitocentos e oitenta reais) para contratação do objeto do Pegão em epígrafe, conforme 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO de 16/10/2018 e negociação direta com o Prefeito no ato da 

Homologação. 

 

Nota: No ato da Homologação, o Prefeito solicitou aos representantes das Empresas LINCAR 

LOCADORA E LIMPEZA LTDA.-ME e RETEC – TECNOLOGIA EM RESÍDUOS 

EIRELI, vencedoras dos itens especificados nos lotes I, II e III, conforme especificado neste 

Termo, se havia possibilidade de reduzir os valores adjudicados em favor das mesmas. Em 

negociação direta com o Prefeito, os representantes das licitantes, já citadas, concordaram em 

reduzir os valores que lhe foram adjudicados, na forma acima. 

 

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, 23 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

Nilson José Rodrigues 

Prefeito Municipal 

 


