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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2020 

 

Homologo o objeto da Licitação Pregão Presencial nº 007/2020, para contratação de empresas 

para fornecimento de passagens rodoviárias que serão destinadas às pessoas carentes assistidas 

por este Município e para deslocamentos de servidores em viagens de interesse deste Município, 

conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do Edital, utilizando o critério de Menor 

Preço por Item para julgamento das propostas, às licitantes habilitadas e vencedoras do certame, 

qual seja as empresas REAL EXPRESSO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 25.634.551/0001-38 

que, outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada nos itens 01, 08 e 11 para os valores de 

R$ 24.999,10 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e dez centavos); R$ 

23.013,90 (vinte e três mil e treze reais e noventa centavos); e R$ 30.035,50 (trinta mil e trinta e 

cinco reais e cinquenta centavos), respectivamente, perfazendo o valor total de R$ 78.048,50 

(setenta e oito mil e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) para os itens vencidos;  

JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA., inscrita no 

CNPJ sob o nº 14.378.830/0001-61 que, outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada nos 

itens 02, 03, 05, 07, 09 e 10 para os valores de R$ R$ 163,95 (cento e sessenta e três reais e 

noventa e cinco centavos); R$ 1.208,68 (um mil, duzentos e oito reais e sessenta e oito centavos); 

R$ 79.067,52 (setenta e nove mil e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos); R$ 405,00 

(quatrocentos e cinco reais); R$ 174,88 (cento e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos); e 

R$ 1.126,27 (um mil, cento e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), respectivamente, 

perfazendo o valor total de R$ 82.146,30 (oitenta e dois mil, cento e quarenta e seis reais e trinta 

centavos) para os itens vencidos; VIATRAN – VIAÇÃO TRANSBRASILIANA LTDA., inscrita 

no CNPJ sob o nº 01.604.069/0001-97 que, outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada 

nos itens 04, 06 e 13 para os valores de R$ 38.297,00 (trinta e oito mil, duzentos e noventa e sete 

reais); R$ 1.030,00 (um mil e trinta reais); e R$ 665,92 (seiscentos e sessenta e cinco reais e 

noventa e dois centavos), respectivamente, perfazendo o valor total de R$ 39.992,92 (trinta e nove 

mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos) para os itens vencidos; e 

TRÂNSITO LIVRE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 

37.111.549/0001-63 que, outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada no Item 12 para o 

valor total de R$ 72.884,00 (setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais) para o Item 

vencido, totalizando o valor de R$ 273.071,72 (duzentos e setenta e três mil e setenta e um reais e 

setenta e dois centavos) para contratação do objeto do Pregão em epígrafe, conforme TERMO 

DE ADJUDICAÇÃO de 12/03/2020. 

 

Ficam as empresas vencedoras convocadas a comparecerem no Setor de Licitações e Contratos da 

Prefeitura de Correntina para assinatura dos contratos no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da 

publicação deste Termo, assim como apresentarem novas certidões, caso as validades das 

apresentadas na habilitação já tenham expirado. 

 

Publique-se. 

 

Correntina – Bahia, 13 de março de 2020. 

 

 

Nilson José Rodrigues 

Prefeito Municipal 


