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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

PREGÃO PRESENCIAL N009/2019 
 
O Pregoeiro Municipal, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades das Leis n.º nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e a com as 

alterações da Lei 8.883/1994 ante o Edital de PREGÃO PRESENCIAL N009/2019, 
tendo objeto da licitação prestação de serviços de transporte escolar de alunos da zona 
rural dentro do Município de Licínio de Almeida, observando-se o calendário escolar, 
conforme linhas, itinerários e especificações, conforme Anexo I. O Pregoeiro ADJUDICA 
o processo licitatório. Sendo vencedora a Licitante:  
 
AILTON DA ROCHA GONCALVES 02261913540, vencedora dos itens I e II com valor 
de R$82.280,00 (Oitenta e dois mil duzentos e oitenta reais); 
 
HERNANY SOUZA DE JESUS 94180954591, vencedora do item IV com valor de 
R$79.051,20 (Setenta e nove mil cinquenta e um reais e vinte centavos); 
 
ALEX DAVID DE SOUZA 02235522599, vencedora do item VI com valor de R$ 
38.860,80(Trinta e oito mil oitocentos e sessenta reais e oitenta centavos); 
 
LAECIO ALMEIDA PEREIRA 05432281503, vencedora do item VII com valor de 
R$37.620,00 (Trinta e sete mil seiscentos e vinte reais); 
 
PAULO COTRIM GOMES 46685499591, vencedora do item VIII com valor de 
R$34.348,00 (Trinta e quatro mil trezentos e quarenta e oito reais); 
 
JOSILVAN ALVES DE CARVALHO 65653084549, vencedora do item IX com valor de 
R$65.371,60 (Sessenta e cinco mil trezentos e setenta e um reais e sessenta centavos); 
 
PAULO SERGIO RODRIGUES DONATO 12435161867, vencedora do item X com valor 
de R$62.974,40 (Sessenta e dois mil novecentos e setenta e quatro reaise quarenta 
reais); 
 
NIVALDO CAMPOS DO CARMO 57189021515, vencedora do item XI com valor de 
R$51.226,00 (Cinquenta e um mil duzentos e vinte seis reais); 
 
MANOEL SOARES DA ROCHA 60367130530, vencedora do item XII com valor de 
R$67.357,60 (Sessenta e sete mil trezentos e cinquenta e sete reaise sessenta 
centavos); 
 
NELSON OTAVIANO DE SOUZA 23103612591, vencedora do item XIV com valor de 
R$29.052,00 (Vinte e nove mil e cinquenta e dois reais); 
 
VALDECI RODRIGUES SILVA TEIXEIRA 03127055579, vencedora do item XV com 
valor de R$50.212,80 (Cinquenta mil duzentos e doze reais e oitenta centavos); 
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ROBINALDO BOMFIM DA COSTA 00980192528, vencedora do item XVII com valor de 
R$34.473,60 (Trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta 
centavos); 
 
 

 
Licínio de Almeida - BA, 03 de maio de 2019. 

 
 
 

 
 
 

______________________________________ 
EDEN RODRIGUES BALEEIRO 

Pregoeiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:prefeituramunicipallicinio@hotmail.com


ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA 

CNPJ: 14.108.286/0001-38 
 

 

PRAÇA 02 DE JULHO, Nº33 – CENTRO – LICINIO DE ALMEIDA – BAHIA 

TELEFONE(FAX) (77) 3463-2196 

Email: prefeituramunicipallicinio@hotmail.com 

HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 

AILTON DA ROCHA GONCALVES 02261913540, vencedora dos itens I e II com valor 
de R$82.280,00 (Oitenta e dois mil duzentos e oitenta reais); 
 
HERNANY SOUZA DE JESUS 94180954591, vencedora do item IV com valor de 
R$79.051,20 (Setenta e nove mil cinquenta e um reais e vinte centavos); 
 
ALEX DAVID DE SOUZA 02235522599, vencedora do item VI com valor de R$ 
38.860,80(Trinta e oito mil oitocentos e sessenta reais e oitenta centavos); 
 
LAECIO ALMEIDA PEREIRA 05432281503, vencedora do item VII com valor de 
R$37.620,00 (Trinta e sete mil seiscentos e vinte reais); 
 
PAULO COTRIM GOMES 46685499591, vencedora do item VIII com valor de 
R$34.348,00 (Trinta e quatro mil trezentos e quarenta e oito reais); 
 
JOSILVAN ALVES DE CARVALHO 65653084549, vencedora do item IX com valor de 
R$65.371,60 (Sessenta e cinco mil trezentos e setenta e um reais e sessenta centavos); 
 
PAULO SERGIO RODRIGUES DONATO 12435161867, vencedora do item X com valor 
de R$62.974,40 (Sessenta e dois mil novecentos e setenta e quatro reaise quarenta 
reais); 
 
NIVALDO CAMPOS DO CARMO 57189021515, vencedora do item XI com valor de 
R$51.226,00 (Cinquenta e um mil duzentos e vinte seis reais); 
 
MANOEL SOARES DA ROCHA 60367130530, vencedora do item XII com valor de 
R$67.357,60 (Sessenta e sete mil trezentos e cinquenta e sete reaise sessenta 
centavos); 
 
NELSON OTAVIANO DE SOUZA 23103612591, vencedora do item XIV com valor de 
R$29.052,00 (Vinte e nove mil e cinquenta e dois reais); 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA, no uso de suas 

atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei no 

8.666/93, com as modificações introduzidas pelas Leis n.º 10.520/02 e nº 8.883/1994, que 

regulamenta no âmbito do Município a Modalidade de Licitação – Pregão, ante o Edital de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019, O objeto da licitação prestação de serviços de transporte 

escolar de alunos da zona rural dentro do Município de Licínio de Almeida, observando-se o 

calendário escolar, conforme linhas, itinerários e especificações, conforme Anexo I. Prefeito 

Municipal HOMOLOGA o processo licitatório. Sendo vencedoras as licitantes:  
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VALDECI RODRIGUES SILVA TEIXEIRA 03127055579, vencedora do item XV com 
valor de R$50.212,80 (Cinquenta mil duzentos e doze reais e oitenta centavos); 
 
ROBINALDO BOMFIM DA COSTA 00980192528, vencedora do item XVII com valor de 
R$34.473,60 (Trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta 
centavos); 
 
 

 
Licínio de Almeida - BA, 27 de maio de 2019. 

 
 
 

  
 

__________________________________ 

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA 

Prefeito 
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