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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2020 

 

 

Homologo o objeto da Licitação Pregão Presencial nº 014/2020, para contratação de empresas 

para prestação de serviços na confecção de material de comunicação visual, que será 

destinado às atividades das secretarias deste Município, conforme descritos no Anexo I – 

Termo de Referência do Edital, utilizando o critério de Menor Preço por Lote para julgamento 

da proposta, habilitada e vencedora do certame, qual seja a Empresa ELSON BARBOSA DE 

OLIVEIRA DE CORRENTINA-ME, inscrita no CNPJ nº 26.516.985/0001-04, que, 

outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada nos lotes I, II, III e IV, com valores de 

R$ 79.999,52 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois 

centavos), R$ 120.496,84 (cento e vinte mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e 

quatro centavos), R$ 27.792,26 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e 

seis centavos) e R$ 49.694,50 (quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e 

cinquenta centavos), respectivamente, perfazendo o valor global de R$ 277.983,12 (duzentos 

e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e três reais e doze centavos) para contratação do 

objeto do Pegão em epígrafe, conforme TERMO DE ADJUDICAÇÃO de 05/06/2020. 

 

Fica a empresa vencedora convocada a comparecer 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, 08 de junho de 2020. 

 

 

 

 

Nilson José Rodrigues 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 


