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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 796/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 012/2021 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
Considerando que foram cumpridos todos os requisitos legais para a contratação de empresa 

especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e revisão, com 

substituição de peças e acessórios nas frotas de veículos do município, mediante Processo de Licitação 

na modalidade Pregão Presencial nº PP 012/2021, ADJUDICO o objeto licitado às empresas UNIÃO 

PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.544.865/0001-93, com sede na Rua 

Lomanto Junior, 290, centro, Barreiras-BA, vencedora dos lotes 01 no valor R$ 434.400,00 

(quatrocentos e trinta e quatro mil e quatrocentos reais), lote  02 no valor de R$ 465.800,00 

(quatrocentos e sessenta e cinco mil oitocentos reais), lote 03 no valor de R$ 719.750,00 (setecentos e 

dezenove mil e setecentos e cinquenta reais) e lote 06 no valor de R$ 379.800,00 (trezentos e setenta e 

nove mil e oitocentos reais), perfazendo um montante R$ 1.999.750,00 (um milhão novecentos e 

noventa e nove mil setecentos e cinquenta reais), COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E 

FLEXÍVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 63.234.231/0001-80, com sede na Av. Bendita Silveira, 94, 

Centro, Barreiras – BA, vencedora do lote 04 no valor de R$ 702.300,00 (setecentos e dois mil e 

trezentos reais) e JESUMAR MOREIRA DE JESUS, inscrita no CNPJ sob o nº 07.643.655/0001-27, 

com sede na Rua Ipiaú, 80, Rio Grande, Barreiras - BA, vencedora do lote 05 no  valor de R$ 

626.400,00 (seiscentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais), cuja forma e prazo de entrega estão 

descritos no Contrato, bem como no Edital de Licitação e seus anexos. Formosa do Rio Preto/BA, 04 de 

maio de 2021. Manoel Marques da Silva Filho. Pregoeiro Oficial. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 796/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 012/2021 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

  O Prefeito Municipal de Formosa do Rio Preto - BA, usando de suas atribuições legais e de 

conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações posteriores resolve 

HOMOLOGAR o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial Nº PP 012/2021. OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva, 

corretiva e revisão, com substituição de peças e acessórios nas frotas de veículos do município. 

LICITANTES VENCEDORAS: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

09.544.865/0001-93, com sede na Rua Lomanto Junior, 290, centro, Barreiras-BA, vencedora dos lotes 

01 no valor R$ 434.400,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil e quatrocentos reais), lote  02 no valor de 

R$ 465.800,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil oitocentos reais), lote 03 no valor de R$ 719.750,00 

(setecentos e dezenove mil e setecentos e cinquenta reais) e lote 06 no valor de R$ 379.800,00 

(trezentos e setenta e nove mil e oitocentos reais), perfazendo um montante R$ 1.999.750,00 (um 

milhão novecentos e noventa e nove mil setecentos e cinquenta reais), COMAFLEX COMÉRCIO DE 

MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 63.234.231/0001-80, com sede na Av. Bendita 

Silveira, 94, Centro, Barreiras – BA, vencedora do lote 04 no valor de R$ 702.300,00 (setecentos e dois 

mil e trezentos reais) e JESUMAR MOREIRA DE JESUS, inscrita no CNPJ sob o nº 07.643.655/0001-

27, com sede na Rua Ipiaú, 80, Rio Grande, Barreiras - BA, vencedora do lote 05 no valor de R$ 

626.400,00 (seiscentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais). HOMOLOGO. Formosa do Rio 

Preto/BA, 04 de maio de 2021. Publique-se. Manoel Afonso de Araújo. Prefeito Municipal. 


