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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2018- SRP 
 

 

 

 De acordo com a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matina, Estado da 

Bahia, após examinar as propostas apresentadas pelas empresas e firma participante da Licitação, em 

forma de Pregão Presencial nº 19/2018-SRP e tendo em vista o preço e demais condições oferecidas por 

estas, obedecidas às exigências legais e regulares, decide ADJUDICAR o “Registro de preços para 

eventual aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem, pneus e serviços de mão de obra 

para veículos leves e pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal”, em favor 

das empresas: LUBRICOL COMERCIO DE OLEO LUBRIFICANTES LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 

01.054.727/0001-14, com o valor global de R$ 250.600,00 (duzentos e cinquenta mil e seiscentos reais), 

referente aos lotes: 01; 03, 04, 06, 08, 20, 21 e 26; COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA-EPP, 

inscrita no CNPJ nº 96.730.874/0001-73, referente aos lotes: 02, 13, 17, 18, 24 e 34, com o valor global de 

R$ 117.900,00 (cento e dezessete mil e novecentos reais); PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA 

EPP, inscrita no CNPJ nº 42.011.486/0001-03, referente aos lotes: 05, 10, 14 e 16, com o valor global de R$ 

235.300,00 (duzentos e trinta e cinco mil e trezentos reais); J.J MOLAS BAHIA,  inscrita no CNPJ nº 

19.640.211/0001-17, referente ao lote:  07, com o valor global de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais); 

TRIMAG TRATORES COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 

06.061.215/0001-07, referente aos lotes: 09, 12 e 30, com o valor global de R$ 188.650,00 (cento e oitenta 

e oito mil e seiscentos e cinquenta reais); A.A RODRIGUES SOARES TRATORES ME, inscrita no CNPJ nº 

12.986.457/0001-04, referente aos lotes: 11, e 28, com o valor global de R$ 142.900,00 (cento e quarenta e 

dois mil e novecentos reais); RICARDO VIANA MENEZES FILHO ME, inscrita no CNPJ nº 

11.227.861/0001-23, referente aos lotes: 15,22, 25, 31 e 32, com o valor global de R$ 181.600,00 (cento e 

oitenta e um mil e seiscentos reais); JANIO CARLOS DOS SANTOS CHAGAS, inscrita no CNPJ nº 

19.576.506/0001-71, referente aos lotes: 19, 23 e 27, com o valor global de R$ 32.550,00 (trinta e dois mil e 

quinhentos e cinqüenta reais); e MOLAS AUTO PECAS BRASIL LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 

14.336.577/0001-83, referente ao lote: 29, com o valor global de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos 

reais). 

 

 Que o processo seja levado ao Senhor Prefeito Municipal para homologação. 

 

 

       MATINA/BA, 01 de agosto de 2018. 

 

 

_______________________ 

Wélia Reis Ferreira 

PREGOEIRA 

Dec. 158/2018 

 

 

 

LICITAÇÕES 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 824B-CBE5-4BA8-9F34.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2018- SRP 

 
 

Atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matina, 

Estado da Bahia, tomado diante do Processo de Licitação Pregão Presencial nº 19/2018-SRP e tendo em 

vista o cumprimento das regras das leis 8.666/93 e 10.520/02, fica homologada a adjudicação feita as 

empresas: LUBRICOL COMERCIO DE OLEO LUBRIFICANTES LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 

01.054.727/0001-14, com o valor global de R$ 250.600,00 (duzentos e cinquenta mil e seiscentos reais), 

referente aos lotes: 01; 03, 04, 06, 08, 20, 21 e 26; COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA-EPP, 

inscrita no CNPJ nº 96.730.874/0001-73, referente aos lotes: 02, 13, 17, 18, 24 e 34, com o valor global de 

R$ 117.900,00 (cento e dezessete mil e novecentos reais);  PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA 

EPP, inscrita no CNPJ nº 42.011.486/0001-03, referente aos lotes: 05, 10, 14 e 16, com o valor global de R$ 

235.300,00 (duzentos e trinta e cinco mil e trezentos reais); J.J MOLAS BAHIA,  inscrita no CNPJ nº 

19.640.211/0001-17, referente ao lote:  07, com o valor global de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais); 

TRIMAG TRATORES COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 

06.061.215/0001-07, referente aos lotes: 09, 12 e 30, com o valor global de R$ 188.650,00 (cento e oitenta 

e oito mil e seiscentos e cinquenta reais); A.A RODRIGUES SOARES TRATORES ME, inscrita no CNPJ nº 

12.986.457/0001-04, referente aos lotes: 11, e 28, com o valor global de R$ 142.900,00 (cento e quarenta e 

dois mil e novecentos reais); RICARDO VIANA MENEZES FILHO ME, inscrita no CNPJ nº 

11.227.861/0001-23, referente aos lotes: 15,22, 25, 31 e 32, com o valor global de R$ 181.600,00 (cento e 

oitenta e um mil e seiscentos reais); JANIO CARLOS DOS SANTOS CHAGAS, inscrita no CNPJ nº 

19.576.506/0001-71, referente aos lotes: 19, 23 e 27, com o valor global de R$ 32.550,00 (trinta e dois mil e 

quinhentos reais); e MOLAS AUTO PECAS BRASIL LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 14.336.577/0001-83, 

referente ao lote: 29, com o valor global de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), como 

vencedora do certame licitatório em epígrafe, cujo objetivo é a “Registro de preços para eventual aquisição 

de peças novas, originais ou de linha de montagem, pneus e serviços de mão de obra para veículos leves e 

pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal”. 

 

Autorizo, portanto, a aquisição dos produtos de que trata a presente licitação. 

 

 

Matina - BA, 01 de agosto de 2018. 

 

 

____________________________ 

JUSCELIO ALVES FONSECA 

Prefeito do Municipal 
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