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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 035/2017 - Sessão Nº 001 

 

 

Processo  :  059/2017  

Objeto  :  

Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte de passageiros do Distrito de 

Itaguaçu para a Sede e vice-versa, nele incluídos todos os tributos, encargos, despesas indiretas e 

benefícios abrangendo o fornecimento do veículo tipo ônibus, abastecidos de combustível, com toda 

a manutenção corretiva e preventiva inclusa, motorista habilitado dentro das categorias exigíveis.  

 

1 - Abertura da Sessão  
Às 14:00 horas do dia 09 de junho de 2017, reuniram-se na sala SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. a 

Pregoeira GRACIELLE SOUZA PEREIRA e os membros da Equipe de Apoio ERICA REJAN CAMILO, PATRICIA 

DOS REIS GAMA LAMANNA, , designados pelo Decreto nº 060/2017, de 02/01/2017, com base na Leis nº 8.666/1993, 

de 21 de junho de 1993, nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Estadual 17.928 de 27 de dezembro de 2012, e na 

regulamentação feita pelo Decreto n.º 1127/2017, , para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão 

Presencial Nº 035/2017, tipo menor preço por item. Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a sessão, passando-se de 

imediato à fase de credenciamento. 

2 - Credenciamento  
Declarando aberta a fase de credenciamento a Pregoeira solicitou aos seus representantes que apresentassem os 

documentos exigidos no Edital. Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foram consideradas 

credenciadas as empresas abaixo, com os respectivos representantes:  

EMPRESA  ME / EPP  CNPJ/CPF  REPRESENTANTE  IDENTIFICAÇÃO  

ELESSANDRA SANTOS SILVA - ME  SIM  27.059.137/0001-78  THULIO SALES FRATTARI  MG11494066 SSP/MG  

TRANSPORTE HALLIDAY LTDA ME  SIM  01.629.106/0001-11  JHONNY HALLIDEY ALVES  282213 SSP GO  

3 - Da Declaração de Atendimento e da Entrega dos Envelopes.  
Em seguida a Pregoeira solicitou que os interessados credenciados apresentassem a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos para habilitação, bem como que entregassem à Equipe de Apoio, os envelopes nº 01 

contendo a Proposta e o nº 02 contendo a habilitação. Aberto pela Equipe de Apoio o primeiro envelope contendo a 

proposta, a Pregoeira declarou encerrada a fase de credenciamento, passando-se à abertura das propostas dos credenciados.  

4 - Da Classificação das Propostas  
Abertos todos os envelopes contendo as propostas, a Pregoeira franqueou o acesso de todos ao conteúdo das 

mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, a Pregoeira e a Equipe de Apoio, passaram a análise da 

adequação das propostas aos requisitos do Edital, considerando que todas as propostas estavam adequadas. Passou-se, 

então, à classificação da proposta de menor preço e de todas aquelas cujo preço não extrapolasse a 10% daquela, ficando 

assim classificadas ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente de valor:  

Item 1: Contratação de 01 (um) veículo, tipo ônibus, em bom estado de conservação, com capacidade de no mínimo 

40 (quarenta) assentos, todos com cinto de segurança, para transporte de servidores públicos municipais a serviço, 

idosos, aposentados e munícipes carentes, quando necessário, partindo da Estação Rodoviária da Sede do 

Município de São Simão até a Estação Rodoviária do Distrito de Itaguaçu e retorno, todos os dias da semana, 

inclusive aos sábados, domingos e feriados, nos seguintes horários: 06h00min, 12h00min, 15h00min, 17h30min e 

seu respectivo retorno, em um total de 8.680 (oito mil, seiscentos e oitenta) passagens unitárias, atendendo as 

necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Pelo período de 7 (sete) meses. Sendo: 40 

passagens diárias 1.240 passagens mensais 8.680 passagens no período de 07 (sete) meses. - 1 Sv  

POSIÇÃO  EMPRESA  CNPJ/CPF  MARCA  PROPOSTA  
TOTAL DA 

PROPOSTA  
CLASSIF.  

1  TRANSPORTE HALLIDAY LTDA ME  01.629.106/0001-11   R$ 43.400,00  R$ 43.400,00  Sim  

2  ELESSANDRA SANTOS SILVA - ME  27.059.137/0001-78   R$ 59.024,00  R$ 59.024,00  Sim  

5 - Dos Lances por item  
Declarou a Pregoeira aberta a fase dos lances, convidando os autores das respectivas propostas classificadas que 

fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante classificado com maior preço a inauguração 

das rodadas.  
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5. 1 - Lances do Item 1: Contratação de 01 (um) veículo, tipo ônibus, em bom estado de 

conservação, com capacidade de no mínimo 40 (quarenta) assentos, todos com cinto de 

segurança, para transporte de servidores públicos municipais a serviço, idosos, aposentados e 

munícipes carentes, quando necessário, partindo da Estação Rodoviária da Sede do Município 

de São Simão até a Estação Rodoviária do Distrito de Itaguaçu e retorno, todos os dias da 

semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, nos seguintes horários: 06h00min, 

12h00min, 15h00min, 17h30min e seu respectivo retorno, em um total de 8.680 (oito mil, 

seiscentos e oitenta) passagens unitárias, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social. Pelo período de 7 (sete) meses. Sendo: 40 passagens diárias 1.240 

passagens mensais 8.680 passagens no período de 07 (sete) meses. - 1 Sv  
RODADA  CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  LANCE  

1ª  1  TRANSPORTE HALLIDAY LTDA ME  01.629.106/0001-11  R$ 4,80  

1ª  2  ELESSANDRA SANTOS SILVA - ME  27.059.137/0001-78  R$ 4,90  

2ª  Desistente  ELESSANDRA SANTOS SILVA - ME  27.059.137/0001-78  R$ 4,90  

5. 1a - Rodada de Negociação  
Não havendo mais interessados em oferecer lance, a Pregoeira declarou encerrada a fase em relação ao item 1 

passando-se para a fase de negociação, não houve sucesso para redução do preço , mantendo-se o valor do último lance, 

na forma abaixo:  

CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  NEGOCIAÇÃO  

1  TRANSPORTE HALLIDAY LTDA ME  01.629.106/0001-11  R$ 4,80  

5. 1b - Classificação Provisória do item n° 1  
CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  MENOR LANCE  

1  TRANSPORTE HALLIDAY LTDA ME  01.629.106/0001-11  R$ 4,80  

2  ELESSANDRA SANTOS SILVA - ME  27.059.137/0001-78  R$ 4,90  

6 - Da Habilitação  
Após a classificação provisória das licitantes passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de habilitação das 

primeiras colocadas, tendo a Pregoeira e a Equipe de Apoio facultado a todos interessados a verificação da documentação.  

Analisada a documentação a Pregoeira considerou todas as empresas habilitadas.  

Segue abaixo quadro demonstrativo, em ordem crescente de preços por item, referente às empresas que 

participaram dos respectivos itens:  

Item 1: Contratação de 01 (um) veículo, tipo ônibus, em bom estado de conservação, com 

capacidade de no mínimo 40 (quarenta) assentos, todos com cinto de segurança, para 

transporte de servidores públicos municipais a serviço, idosos, aposentados e munícipes 

carentes, quando necessário, partindo da Estação Rodoviária da Sede do Município de São 

Simão até a Estação Rodoviária do Distrito de Itaguaçu e retorno, todos os dias da semana, 

inclusive aos sábados, domingos e feriados, nos seguintes horários: 06h00min, 12h00min, 

15h00min, 17h30min e seu respectivo retorno, em um total de 8.680 (oito mil, seiscentos e 

oitenta) passagens unitárias, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social. Pelo período de 7 (sete) meses. Sendo: 40 passagens diárias 1.240 

passagens mensais 8.680 passagens no período de 07 (sete) meses. - 1 Sv  

CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  MENOR LANCE  
TOTAL MENOR 

LANCE  

1  TRANSPORTE HALLIDAY LTDA ME  01.629.106/0001-11  R$ 4,80  R$ 4,80  

2  ELESSANDRA SANTOS SILVA - ME  27.059.137/0001-78  R$ 4,90  R$ 4,90  

 
6.a - Em razão de restrição na regularidade fiscal da empresa TRANSPORTE HALLIDAY LTDA ME 

(LICITANTE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE FISCAL, CND FEDERAL, NO ENTANTO EM 

DECORRENCIA DO DISPOSTO NO ITEM 5 "4 a DO EDITAL, O LICITANTE FOI HABILITADO COM 

RESTRIÇÃO FISCAL.), na forma prevista no art. 43, §1º, da LC n. 123/2006 a Pregoeira fixou o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, prorrogável por igual período, para regularização da documentação fiscal, que, na forma do art. 42 da citada lei 

deverá ser comprovada quando da assinatura do contrato ou instrumentos que o substitua.  
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7 - Da fase de Apresentação de Recursos  
Após a fase de habilitação, a Pregoeira avisou que o licitante que quisesse interpor recurso contra o procedimento 

deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, que seria registrada no final da ata.  

Nenhum participante manifestou intenção de recorrer.  

8 - Da Adjudicação  
Como ninguém manifestou interesse em recorrer a Pregoeira adjudicou os objetos do certame aos vencedores da 

licitação, na forma abaixo.  

 

ITEM  
DESCRIÇÃO DO 

PRODUTO  
MARCA  QTDE  UNIDADE  

EMPRESA 

VENCEDORA  
CNPJ/CPF  

MENOR 

LANCE 

UNITÁRIO  

VALOR 

TOTAL DO 

LANCE  

1  

Contratação de 01 (um) 

veículo, tipo ônibus, em bom 
estado de conservação, com 

capacidade de no mínimo 40 

(quarenta) assentos, todos 
com cinto de segurança, para 

transporte de servidores 

públicos municipais a 
serviço, idosos, aposentados 

e munícipes carentes, 

quando necessário, partindo 
da Estação Rodoviária da 

Sede do Município de São 

Simão até a Estação 
Rodoviária do Distrito de 

Itaguaçu e retorno, todos os 

dias da semana, inclusive 
aos sábados, domingos e 

feriados, nos seguintes 

horários: 06h00min, 
12h00min, 15h00min, 

17h30min e seu respectivo 

retorno, em um total de 
8.680 (oito mil, seiscentos e 

oitenta) passagens unitárias, 

atendendo as necessidades 
da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social. 

Pelo período de 7 (sete) 
meses. Sendo: 40 passagens 

diárias 1.240 passagens 

mensais 8.680 passagens no 
período de 07 (sete) meses.  

 1  SV  
TRANSPORTE 

HALLIDAY LTDA ME  
01.629.106/0001-11  R$ 4,80  R$ 4,80  

9 - Das Ocorrências na Sessão Pública  
Não houve ocorrências dignas de nota.  

10 - Encerramento da Sessão  
Nada mais havendo a tratar a Pregoeira encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, 

lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes que o 

quiseram.  

 

GRACIELLE SOUZA PEREIRA  
Pregoeira  

 



Página 4 de 4 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

_______________________________________________________________________________________P

RAÇA CÍVICA, nº 01, CENTRO, SAO SIMAO, CEP: 75.890-000, Fone: (64) 3553-9500  www.saosimao.go.gov.br    

ERICA REJAN CAMILO  
Equipe de Apoio  

 

PATRICIA DOS REIS GAMA LAMANNA  
Equipe de Apoio  

 

Licitantes presentes:  

 

 

 

 

Elessandra Santos Silva - Me  
Thulio Sales Frattari  

 

 

Transporte Halliday Ltda Me  
Jhonny Hallidey Alves  


