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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2019 

 

 

Homologo o objeto da Licitação Pregão Presencial nº 002/2019, para contratação de empresas 

para fornecimento de uniformes e equipamentos destinados aos Agentes Comunitários de 

Saúde e de Endemias deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência 

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

habilitadas e vencedoras do certame, quais sejam as empresas GGS INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 03.230.915/0001-81, que, 

outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada no Lote I para o valor de R$ 167.000,00 

(cento e sessenta e sete mil reais); DAMA ITABELA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA.-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.537.265/0001-87, que, outrossim, reduziu sua 

proposta de preço apresentada no Lote II para o valor de R$ 15.499,01 (quinze mil, 

quatrocentos e noventa e nove reais e um centavo); M. J. S. COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o 

nº 28.219.864/0001-18, que, outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada nos lotes 

III e VIII para os valores de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) e R$ 7.900,00 (sete mil 

e novecentos reais), respectivamente, totalizando o valor de R$ 10.800,00 (dez mil e 

oitocentos reais) para os itens vencidos; JOSÉ BELÉM FERREIRA-ME, inscrita no CNPJ 

sob o nº 05.565.702/0001-36, que, outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada nos 

lotes IV e V para os valores de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos) e R$ 2.989,92 (dois mil, 

novecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), respectivamente, totalizando o 

valor de R$ 6.589,92 (seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) 

para os itens vencidos; e EGS EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 

02.984.935/0001-85, que, outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada nos lotes VI e 

VII para os valores de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais) e R$ 22.800,00 (vinte e 

dois mil e oitocentos reais), respectivamente, totalizando o valor de R$ 41.200,00 (quarenta e 

um mil e duzentos reais) para os itens vencidos, perfazendo o valor global de R$ 241.088,93 

(duzentos e quarenta e um mil, oitenta e oito reais e noventa e três centavos), conforme 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO de 05/02/2019. 

 

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, 11 de fevereiro de 2019. 

 

 

Nilson José Rodrigues 

Prefeito Municipal 

 


