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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2019 

 
Tendo em vista o fato de que no Município de Correntina existe apenas um Agente Credenciado pelo DETREN para 

realizar as vistorias nos veículos, e, em virtude da grande demanda, não foi possível realizar todas as vistorias em 

tempo hábil, ademais o mencionado Agente Credenciado protocolou junto a esta Administração um pedido de 

prorrogação do prazo de vistorias por mais 30 (trinta) dias. Diante disso, informo que todas as vistorias deverão ser 

realizadas obrigatoriamente até o dia 31 de maio de 2019. Objetivando evitar maiores prejuízos, Homologo o objeto 

da Licitação Pregão Presencial nº 013/2019, para contratação de empresa especializada na locação de veículos, dos 

tipos ônibus, micro-ônibus, vans e similares, abastecidos de combustível, com condutor, devidamente habilitado, 

conforme a Legislação de Trânsito, para prestação de serviços de transporte escolar da Rede Municipal de Ensino, 

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

para julgamento das propostas, habilitadas e vencedoras do certame, quais sejam as empresas MAROLINA JÚLIA 

DA SILVA MENEZES 46213732500 no item 02, com valor de R$ 78.818,80 (setenta e oito mil, oitocentos e 

dezoito reais e oitenta centavos); AGNALDO MOREIRA DOS SANTOS 97779172520 no item 03 com valor de 

R$ 81.920,36 (oitenta e um mil, novecentos e vinte reais e trinta e seis centavos); EDMAR CAÍRES DE SOUZA 

57159858549 no item 04 com valor de R$ 32.956,16 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e 

dezesseis centavos); DRIELLE CRISTHINA SILVA BARBOSA 04186506590 no item 05 com valor de R$ 

50.937,24 (cinquenta mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos); ALMIR FRANCISCO DE 

SOUZA 88698890504 no item 06 com valor de R$ 54.947,24 (cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e sete 

reais e vinte e quatro centavos); DOMINGOS NEIVA DE SOUZA 01514167530 no item 08 com valor de R$ 

58.663,43 (cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos); JUAREZ SOUZA DA 

SILVA 04192551500 no item 09 com valor de R$ 43.948,40 (quarenta e três mil, novecentos e quarenta e oito reais 

e quarenta centavos); JERSON FRANCISCO DE QUEIROZ 60138475172 no item 10 com valor de R$ 46.874,31 

(quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos); GIAN CARLOS SANTOS DE 

SOUZA 08434856557 no item 12 com valor de R$ 24.575,88 (vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais 

e oitenta e oito centavos); VALDEMIR DA SILVA MENEZES 22081704153 no item 13 com valor de R$ 

58.966,83 (cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos); EDMILSON SILVA 

DA CRUZ 02107954500 no item 15 com valor de R$ 48.369,96 (quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e nove 

reais e noventa e seis centavos); RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA 20753934515 no item 16 com valor de 

R$ 29.975,62 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos); JOSENI DE SOUZA 

LOPES 40076962504 nos itens 17 e 18 com valores de R$ 43.440,54 (quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta 

reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 54.460,89 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e 

nove centavos), respectivamente, perfazendo o total de R$ 97.901,43 (noventa e sete mil, novecentos e um reais e 

quarenta e três centavos) para os itens vencidos; MAURO SANTOS DA COSTA 81565275500 no item 19 com 

valor de R$ 41.439,95 (quarenta e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos); CEZAR 

DE ARAÚJO FERNANDES 99751410134 no item 20 com valor de R$ 66.470,98 (sessenta e seis mil, quatrocentos 

e setenta reais e noventa e oito centavos); DUILIO ÁLVARES BRANDÃO 89885759549 no item 21 com valor de 

R$ 62.618,58 (sessenta e dois mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos); DAMÁSIO DE CASTRO 

E SILVA 28084764500 no item 22 com valor de R$ 56.900,68 (cinquenta e seis mil e novecentos reais e sessenta e 

oito centavos); ALÍCIA SOUZA DA SILVA 79948669568 no item 24 com valor de R$ 65.957,76 (sessenta e cinco 

mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos); GLEIDMAR DA SILVA BARRETO 

93612044591 no item 25 com valor de R$ 55.526,79 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta 

e nove centavos); LUCIVÂNIA LOPES SANTOS 07050751502 nos item 26 e 84 com valores de R$ 48.361,92 

(quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos) e R$ 32.460,80 (trinta e dois mil, 

quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos), respectivamente, perfazendo o total de R$ 80.822,72 (oitenta mil, 

oitocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) para os itens vencidos; VALDOMIRO PEREIRA DA 

SILVA 47079452104 no item 27 com valor de R$ 56.585,27 (cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais 

e vinte e sete centavos); DEUVANIO BARROS DOS SANTOS 04871852504 no item 29 com valor de R$ 

55.956,61 (cinquenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos); SEBASTIÃO 

GONÇALVES BATISTA 24503762591 no item 30 com valor de R$ 57.845,05 (cinquenta e sete mil, oitocentos e 

quarenta e cinco reais e cinco centavos); RANIEL SANTOS DE ALECRIM 07486063514 no item 31 com valor de 

R$ 62.617,90 (sessenta e dois mil, seiscentos e dezessete reais e noventa centavos); ELCIO SOUZA DOS SANTOS 

05097855574 no item 32 com valor de R$ 60.958,26 (sessenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis 

centavos); ADEVAILDE MENDES DA SILVA 40077497520 no item 34 com valor de R$ 59.827,05 (cinquenta e 
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nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinco centavos); FRANCISCO ROCHA DOS SANTOS 94995834591 nos 

itens 35 e 44 com valores de R$ 47.588,82 (quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois 

centavos) e R$ 47.123,68 (quarenta e sete mil, cento e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), respectivamente, 

perfazendo o total de R$ 94.712,50 (noventa e quatro mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos) para os itens 

vencidos; GENIVALDO SANTOS DE MOURA 95837302549 no item 37 com valor de R$ 40.287,81 (quarenta 

mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos); AILTON AMANCIO DE LIMA 16308974854 nos 

itens 38 e 40 com valores de R$ 36.951,69 (trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove 

centavos) e R$ 36.949,05 (trinta e seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), respectivamente, 

perfazendo o total de R$ 73.900,75 (setenta e três mil e novecentos reais e setenta e cinco centavos) para os itens 

vencidos; JOSÉ JOAQUIM NEVES 05272548515 no item 39 com valor de R$ 47.981,82 (quarenta e sete mil, 

novecentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos); DJALMA SANTOS DE SOUZA 79608728568 no item 

41 com valor de R$ 35.498,32 (trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos); JOSÉ 

ROCHA DE SOUZA 24169234553 no item 45 com valor de R$ 44.773,08 (quarenta e quatro mil, setecentos e 

setenta e três reais e oito centavos); TALES LAURO SANTOS 06586871581 no item 46 com valor de R$ 

31.932,45 (trinta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos); REGES CLÁUDIO SILVA 

DOS SANTOS 05519272590 no item 47 com valor de R$ 34.412,78 (trinta e quatro mil, quatrocentos e doze reais e 

setenta e oito centavos); JOÃO XAVIER PEREIRA 78122210163 no item 48 com valor de R$ 53.488,13 

(cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e treze centavos); FABIANA SILVA DOS SANTOS 

07804348541 no item 49 com valor de R$ 29.456,30 (vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta 

centavos); REGINALDO NERI XAVIER 80258573520 no item 50 com valor de R$ 34.485,79 (trinta e quatro mil, 

quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos); KAIK DA SILVA BARREIROS 06636987588 no 

item 51 com valor de R$ 36.683,96 (trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos); 

JEFESSON MAGALHÃES BRITO 80523110553 no item 54 com valor de R$ 34.956,40 (trinta e quatro mil, 

novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos); JOÃO DE ARAÚJO CASTRO 34994343187 no item 55 

com valor de R$ 23.287,76 (vinte e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos); ALVINO 

PEREIRA DE CASTRO 106954002015 no item 56 com valor de R$ 17.974,26 (dezessete mil, novecentos e setenta 

e quatro reais e vinte e seis centavos); AILTON LIMA DE FIGUEREDO 89108337500 no item 57 com valor de R$ 

37.916,03 (trinta e sete mil, novecentos e dezesseis reais e três centavos); SIVALDO BATISTA DE FIGUEIREDO 

50025503120 no item 58 com valor de R$ 43.908,48 (quarenta e três mil, novecentos e oito reais e quarenta e oito 

centavos); ADELSON SILVA PEREIRA 01517510562 no item 59 com valor de R$ 35.550,35 (trinta e cinco mil, 

quinhentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos); WANDERSON SOUZA DE MATOS 05464813535 no item 

60 com valor de R$ 32.986,32 (trinta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos); 

EVANILDO RIBEIRO VIANA 96220058100 nos itens 61 e 64 com valores de R$ 29.963,03 (vinte e nove mil, 

novecentos e sessenta e três reais e três centavos) e R$ 30.954,28 (trinta mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e 

vinte e oito centavos), respectivamente, perfazendo o total de R$ 60.917,31 (sessenta mil, novecentos e dezessete 

reais e trinta e um centavos) para os itens vencidos; MARIA HELENA DUARTE PEREIRA 04559190542 nos itens 

62 e 65 com valores de R$ 30.964,71 (trinta mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos) e R$ 

31.088,63 (trinta e um mil e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos), respectivamente, perfazendo o total de 

R$ 62.053,34 (sessenta e dois mil e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos) para os itens vencidos; 

JÉSSICA ROSANE OLIVEIRA LOPES 04772279539 no item 63 com valor de R$ 34.995,49 (trinta e quatro mil, 

novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos); MIZAEL SARAIVA SANTANA 08406262582 no 

item 70 com valor de R$ 52.853,91 (cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e um 

centavos); CAMILO DE JESUS OLIVEIRA 24505480500 no item 71 com valor de R$ 39.922,92 (trinta e nove 

mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos); ADEMIR MOREIRA DA SILVA 22584331500 no 

item 73 com valor de R$ 34.818,96 (trinta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e seis centavos); 

MAURÍCIO LOPES SANTANA 01639291148 no item 75 com valor de R$ 48.442,68 (quarenta e oito mil, 

quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos); EDILEUZA SOUZA BARROS 05573666584 no 

item 81 com valor de R$ 39.617,34 (trinta e nove mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos); 

AVELINO FLORÊNCIO DE BARROS 40737349549 nos itens 82 e 88 com valores de R$ 41.920,25 (quarenta e 

um mil, novecentos e vinte reais e vinte e cinco centavos) e R$ 36.764,60 (trinta e seis mil, setecentos e sessenta e 

quatro reais e sessenta centavos), respectivamente, perfazendo o total de R$ 78.684,86 (setenta e oito mil, seiscentos 

e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) para os itens vencidos; AUGUSTO CARDOSO DE BARROS 

01729116566 no item 91 com valor de R$ 32.665,60 (trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta 

centavos); SENHORINHA COSTA DE ALECRIM 82050260504 nos itens 92 e 99 com valores de R$ 34.496,00 

(trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais) e R$ 33.992,64 (trinta e três mil, novecentos e noventa e 

dois reais e sessenta e quatro centavos), respectivamente, perfazendo o total de R$ 68.488,64 (sessenta e oito mil, 
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quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) para os itens vencidos; IDELSON DE SOUZA 

BARBOSA 99228769572 no item 96 com valor de R$ 31.383,44 (trinta e um mil, trezentos e oitenta e três reais e 

quarenta e quatro centavos); GILVAN SANTOS DE ALECRIM 04496164523 no item 98 e 102 com valores de R$ 

29.689,94 (vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos) e R$ 27.649,60 (vinte e 

sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), respectivamente, perfazendo o total de R$ 

57.339,54 (cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) para os itens vencidos; 

RAMON SANTIAGO DE SOUSA 06299073586 no item 106 com valor de R$ 42.943,98 (quarenta e dois mil, 

novecentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos); DENILSON SOARES DOS SANTOS SOUSA 

05131890500 nos itens 107 e 110 com valores de R$ 38.298,25 (trinta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e 

vinte e cinco centavos) e R$ 28.646,26 (vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), 

respectivamente, perfazendo o total de R$ 66.944,51 (sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e 

cinquenta e um centavos) para os itens vencidos; WILHAM FERREIRA DAS NEVES 08611325567 no item 108 

com valor de R$ 31.195,81 (trinta e um mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos); AILTON 

CARDOSO DOS SANTOS 00759964130 no item 109 com valor de R$ 27.776,78 (vinte e sete mil, setecentos e 

setenta e seis reais e setenta e oito centavos); REGINALDO DOS SANTOS FONSECA 05766807538 no item 111 

com valor de R$ 83.742,07 (oitenta e três mil, setecentos e quarenta e dois reais e sete centavos); GENILDO 

SANTOS DA SILVA 06738949596 no item 112 com valor de R$ 39.799,27 (trinta e nove mil, setecentos e noventa 

e nove reais e vinte e sete centavos); VANDERSON PEREIRA DOS SANTOS 08768731582 no item 113 com 

valor de R$ 27.686,37 (vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos); GILMAR DOS 

SANTOS REIS 02593324104 nos itens 115 e 117 com valores de R$ 34.830,61 (trinta e quatro mil, oitocentos e 

trinta reais e sessenta e um centavos) e R$ 30.154,20 (trinta mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), 

respectivamente, perfazendo o total de R$ 64.984,81 (sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e 

oitenta e um centavos) para os itens vencidos; VALDOMIRO SANTOS DE SOUZA 79962866553 no item 118 

com valor de R$ 44.681,44 (quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos); 

JOÃO DE OLIVEIRA 45443050125 nos itens 120 e 122 com valores de R$ 44.813,63 (quarenta e quatro mil, 

oitocentos e treze reais e sessenta e três centavos) e R$ 19.993,53 (dezenove mil, novecentos e noventa e três reais e 

cinquenta e três centavos), respectivamente, perfazendo o total de R$ 64.807,16 (sessenta e quatro mil, oitocentos e 

sete reais e dezesseis centavos) para os itens vencidos; e NELSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO 00587084561 no item 

121 com valor de R$ 42.771,24 (quarenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), 

perfazendo o valor global de R$ 3.456.093,97 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e noventa e três 

reais e noventa e sete centavos), conforme TERMO DE ADJUDICAÇÃO de 17/04/2019. 

 

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, 02 de maio de 2019. 

 

 

 

Nilson José Rodrigues 

Prefeito Municipal 


