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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020 

 

 

Homologo o objeto da Licitação Pregão Presencial nº 003/2020, para contratação de empresa, 

especializada na promoção de eventos, para locação de estrutura que será utilizada na 

manutenção de eventos a serem realizados nesta Cidade, conforme especificações detalhadas 

no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, utilizando o critério de Menor Preço por Lote 

para julgamento das propostas, às licitantes habilitadas e vencedoras do certame, qual seja as 

empresas BAHIA SHOWS LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 

08.246.721/0001-98 que, outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada no Lote I com 

valor de R$ 282.726,00 (duzentos e oitenta e dois mil setecentos e vinte seis reais) para os 

itens vencidos e BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA nos Lotes II, III, IV, V e 

VI com valores de R$ 486.700,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil e setecentos reais); R$ 

76.200,00 (setenta e seis mil e duzentos reais); R$ 12.150,00 (doze mil, cento e cinquenta 

reais); R$ 419.400,00 (quatrocentos e dezenove mil e quatrocentos reais) e R$ 51.189,98 

(cinquenta e um mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), respectivamente, 

totalizando o valor de R$ 1.045.639,98 (um milhão, quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e 

nove reais e noventa e oito centavos) para os itens vencidos, perfazendo o valor global de R$ 

1.328.365,98 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e 

noventa e oito centavos) para contratação do objeto do Pregão em epígrafe.., conforme 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO de 03/02/2020. 

 

Fica a empresa vencedora convocada a comparecer no Setor de Licitações e Contratos da 

Prefeitura de Correntina para assinatura do contrato 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, 04 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

Nilson José Rodrigues 

Prefeito Municipal 

 

 

 


