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Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho

HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, após recebimento do Parecer Jurídico referente Licita-
ção modalidade Pregão Presencial sob o nº 001/2014, tendo como objeto: Aquisição de Passagens Terrestre, com embarque na sede 
do Município de Tabocas do Brejo Velho – Bahia, com destinos à Salvador – BA, à Brasília – DF, Goiânia – GO e a São Paulo - SP, 
conforme descritos no anexo do Edital vêem através deste Homologar o objeto da referida licitação às empresas: VIAÇÃO NOVO 
HORIZONTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.829.264/0001-84, sendo vencedora do ITEM 01 (passagens para Salvador), no valor 
unitário de 119,00 (cento e dezenove reais) por cada passagem, totalizando o valor global estimado de R$ 104.720,00 (cento e qua-
tro mil e setecentos e vinte reais) para o período contratado; EMTRAM – EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 16.041.592/0001-20, sendo vencedora dos itens 02, 03 e 04, conforme segue: ITEM 02 (passagens para Brasília – 
DF), no valor unitário de R$ 76,00 (setenta e seis reais) por passagem, totalizando o valor estimado de R$ 33.440,00 (trinta e três mil 
e quatrocentos e quarenta reais) para o período contratado; ITEM 03 (passagens para Goiânia – GO), pelo preço unitário de R$ 86,00 
(oitenta e seis reais) por cada passagem, totalizando o valor estimado de R$ 28.380,00 (vinte e oito mil e trezentos e oitenta reais) 
para o período contratado; e ITEM 04 (passagens para São Paulo – SP), no valor unitário de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) por 
cada passagem, totalizando o valor estimado de R$ 50.600,00 (cinqüenta mil e seiscentos reais) para o período contratado. Tabocas 
do Brejo Velho - Bahia, 03 de Fevereiro de 2014. Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal.


