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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 043/2017 - Sessão Nº 001 

 

 

Processo  :  068/2017  

Objeto  :  

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

São Simão-Go para a Capital - Goiânia-Go, Ituiutaba-MG e Rio Verde-GO, sendo ida e volta, neles 

inclusos todos os tributos, encargos, despesas indiretas e benefícios abrangendo o fornecimento do 

veículo tipo ônibus com capacidade mínima de 46 passageiros, micro-ônibus com capacidade 

mínima para 21 passageiros e van com capacidade mínima para 15 passageiros, abastecidos de 

combustível, com toda a manutenção corretiva e preventiva inclusa, motorista habilitado dentro das 

categorias exigíveis.  

 

1 - Abertura da Sessão  
Às 09:00 horas do dia 10 de julho 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 043/2017, 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  

FIORETUR TRANSPORTE E TURISMO 

LTDA - EPP  
SIM  01.920.694/0001-48  

LUCIUS GIACOMINI 

RIBOLDI  
1068789278 - SSP/RS  

MENEZES TUR - TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA EPP  
SIM  11.088.857/0001-21  

MANOEL MENEZES ALVES 

FERREIRA  
M-454.932 - SSP/MG  

SANTOS & ARAUJO TRANSPORTES 

LTDA ME  
SIM  17.393.721/0001-01  

VICTOR NUNES DE 

OLIVEIRA  
582.665-1 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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA GOIÂNIA - Contratação 

de 01 (um) veículo, tipo VAM, com ar condicionado, poltronas estofadas e reclinaveis, veículo em bom estado de 

conservação, com capacidade de no mínimo 15 (quinze) passageiros, todos com cintos de segurança, para 

transporte de passageiros do Município de São Simão-Go, sendo ida e volta, nele incluso todos os tributos, encargos, 

despesas indiretas e benefícios abrangendo o fornecimento do veiculo. O ônibus deverá partir da sede da Secretaria 

Municipal de Saúde de São Simão até a Casa de Apoio em Goiânia e retorno partira da Casa de Apoio em Goiânia 

até a sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Simão, conforme será solicitado em dias e horários 

determinados pelo servidor designado para tal. O prazo de execução dos serviços é de aproximadamente 06 (seis) 

meses, com previsão de 02 viagem por mês, perfazendo um total de 780km por viagem, sendo que quando 

necessário e solicitado devera fazer o trajeto passando por Trindade para deixar e pegar pacientes no hospital da 

Vila São José Bento Cottolengo. A previsão é de 12 viagens no período de 06 meses, de van com capacidade mínima 

de 15 passageiros para Goiânia com retorno para São Simão. - 12 Sv  

POSIÇÃO  EMPRESA  CNPJ/CPF  MARCA  PROPOSTA  
TOTAL DA 

PROPOSTA  
CLASSIF.  

1  
FIORETUR TRANSPORTE E TURISMO 

LTDA - EPP  
01.920.694/0001-48  Van Fiat Ducato  R$ 1.638,00  R$ 19.656,00  Sim  
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2  
MENEZES TUR - TRANSPORTE E 
TURISMO LTDA EPP  

11.088.857/0001-21   R$ 1.740,00  R$ 20.880,00  Sim  

Item 2: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ITUIUTABA - MG - 

Contratação de 01 (um) veículo, tipo VAM, com ar condicionado, poltronas estofadas e reclinaveis, veículo em bom 

estado de conservação, com capacidade de no mínimo 15(qunze) passageiros, todos com cintos de segurança, para 

transporte de passageiros do Município de São Simão-Go para Ituiutaba-MG, sendo ida e volta, nele incluso todos 

os tributos, encargos, despesas indiretas e benefícios abrangendo o fornecimento do veiculo. A VAM deverá partir 

da sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Simão até o Hospital São José em Ituiutaba-MG e o retorno 

partira da Hospital São José em Ituiutaba-MG até a sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Simão, 

conforme será solicitado em dias e horários determinados pelo servidor designado para tal. O prazo de execução 

dos serviços é de aproximadamente 06 (seis) meses, com previsão de 250KM por viagem. A previsão é de 03 (três) 

viagens por semana, totalizando 72 viagens pelo período de 06 (seis) meses. - 72 Sv  

POSIÇÃO  EMPRESA  CNPJ/CPF  MARCA  PROPOSTA  
TOTAL DA 

PROPOSTA  
CLASSIF.  

1  
SANTOS & ARAUJO TRANSPORTES 

LTDA ME  
17.393.721/0001-01  MICROONIB.  R$ 500,00  R$ 36.000,00  Sim  

2  
MENEZES TUR - TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA EPP  
11.088.857/0001-21   R$ 590,00  R$ 42.480,00  Sim  

Item 3: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAREIROS PARA RIO VERDE - GO - 

Contratação de 01 (um) veículo, tipo VAM, com ar condicionado, poltronas estofadas e reclinaveis,veículo em bom 

estado de conservação, com capacidade de no mínimo 15(qunze) passageiros, todos com cintos de segurança, para 

transporte de passageiros do Município de São Simão-Go para Rio Verde-GO, sendo ida e volta, nele incluso todos 

os tributos, encargos, despesas indiretas e benefícios abrangendo o fornecimento do veiculo. A VAM deverá partir 

da sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Simão até a Clinica de Doenças Renais em Rio Verde-GO e o 

retorno partira da Clinica de Doenças Renais em Rio Verde-GO até a sede da Secretaria Municipal de Saúde de 

São Simão, conforme será solicitado em dias e horários determinados pelo servidor designado para tal. O prazo de 

execução dos serviços é de aproximadamente 06 (seis) meses, com previsão de 380 km por viagem. A previsão é de 

03 (três) viagens por semana, totalizando 72 viagens pelo período de 06 (seis) meses. - 72 Sv  

POSIÇÃO  EMPRESA  CNPJ/CPF  MARCA  PROPOSTA  
TOTAL DA 

PROPOSTA  
CLASSIF.  

1  
SANTOS & ARAUJO TRANSPORTES 

LTDA ME  
17.393.721/0001-01  MICROOONIB.  R$ 760,00  R$ 54.720,00  Sim  

2  
MENEZES TUR - TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA EPP  
11.088.857/0001-21   R$ 880,00  R$ 63.360,00  Sim  

Item 4: SERVIÇO DE TRANSPORTE P/GOIANIA MICROÔNIBUS - Contratação de 01 (um) veículo, tipo 

Microônibus,rodoviario, com ar condicionado, poltronas estofadas e reclinaveis,veículo em bom estado de 

conservação, com capacidade de no mínimo 21 (vinte e um) passageiros, todos com cintos de segurança, para 

transporte de passageiros do Município de São Simão-Go, sendo ida e volta, nele incluso todos os tributos, encargos, 

despesas indiretas e benefícios abrangendo o fornecimento do veiculo. O ônibus deverá partir da sede da Secretaria 

Municipal de Saúde de São Simão até a Casa de Apoio em Goiânia e retorno partira da Casa de Apoio em Goiânia 

até a sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Simão, conforme será solicitado em dias e horários 

determinados pelo servidor designado para tal. O prazo de execução dos serviços é de aproximadamente 06 (seis) 

meses, com previsão de 01(uma) viagem semanal, perfazendo um total de 780Km por viagem, sendo que quando 

necessário e solicitado devera fazer o trajeto passando por Trindade Para deixar e pegar pacientes no hospital da 

Vila São José Bento Cottolengo. A previsão é de 24 viagens no período de 06 meses. - 24 Sv  

POSIÇÃO  EMPRESA  CNPJ/CPF  MARCA  PROPOSTA  
TOTAL DA 

PROPOSTA  
CLASSIF.  

1  
FIORETUR TRANSPORTE E TURISMO 

LTDA - EPP  
01.920.694/0001-48  Mpolo Volare W8  R$ 1.950,00  R$ 46.800,00  Sim  

Item 5: SERVIÇO DE TRANSPORTE P/GOIANIA ONIBUS - Contratação de 01 (um) veículo, tipo 

ônibus,rodoviario, com ar condicionado, poltronas estofadas e reclinaveis,equipado com banheiro, veículo em bom 

estado de conservação, com capacidade de no mínimo46 (quarenta e seis) passageiros, todos com cintos de 

segurança, para transporte de passageiros do Município de São Simão-Go, sendo ida e volta, nele incluso todos os 

tributos,encargos, despesas indiretas e benefícios abrangendo o fornecimento do veiculo. O ônibus deverá partir 

da sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Simão até a Casa de Apoio em Goiânia e retorno partira da Casa 

de Apoio em Goiânia até a sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Simão, conforme será solicitado em dias 

e horários determinados pelo servidor designado para tal. O prazo de execução dos serviços é de aproximadamente 

06 (seis) meses, com previsãode 03 (três) viagens semanais, perfazendo um total de 780kmpor viagem, Sendo que 

quando necessário e solicitado devera fazer o trajeto passando por Trindade para deixar e pegar pacientes no 

hospital da Vila São José Bento Cottolengo. A previsão é de 72 viagens pelo período de 06 (seis) meses. - 72 Sv  

POSIÇÃO  EMPRESA  CNPJ/CPF  MARCA  PROPOSTA  
TOTAL DA 

PROPOSTA  
CLASSIF.  
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1  
FIORETUR TRANSPORTE E TURISMO 
LTDA - EPP  

01.920.694/0001-48  Ônibus Scania  R$ 2.808,00  R$ 202.176,00  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.  

5. 1 - Lances do Item 1: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

PARA GOIÂNIA - Contratação de 01 (um) veículo, tipo VAM, com ar condicionado, poltronas 

estofadas e reclinaveis, veículo em bom estado de conservação, com capacidade de no mínimo 

15 (quinze) passageiros, todos com cintos de segurança, para transporte de passageiros do 

Município de São Simão-Go, sendo ida e volta, nele incluso todos os tributos, encargos, despesas 

indiretas e benefícios abrangendo o fornecimento do veiculo. O ônibus deverá partir da sede da 

Secretaria Municipal de Saúde de São Simão até a Casa de Apoio em Goiânia e retorno partira 

da Casa de Apoio em Goiânia até a sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Simão, 

conforme será solicitado em dias e horários determinados pelo servidor designado para tal. O 

prazo de execução dos serviços é de aproximadamente 06 (seis) meses, com previsão de 02 

viagem por mês, perfazendo um total de 780km por viagem, sendo que quando necessário e 

solicitado devera fazer o trajeto passando por Trindade para deixar e pegar pacientes no 

hospital da Vila São José Bento Cottolengo. A previsão é de 12 viagens no período de 06 meses, 

de van com capacidade mínima de 15 passageiros para Goiânia com retorno para São Simão. - 

12 Sv  
RODADA  CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  LANCE  

1ª  Desistente  MENEZES TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP  11.088.857/0001-21  R$ 1.740,00  

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, cujo resultado assim, se mostrou:  

CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  NEGOCIAÇÃO  

1  FIORETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP  01.920.694/0001-48  R$ 1.600,00  

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

1  FIORETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP  01.920.694/0001-48  R$ 1.600,00  

2  MENEZES TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP  11.088.857/0001-21  R$ 1.740,00  

5. 2 - Lances do Item 2: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

PARA ITUIUTABA - MG - Contratação de 01 (um) veículo, tipo VAM, com ar condicionado, 

poltronas estofadas e reclinaveis, veículo em bom estado de conservação, com capacidade de no 

mínimo 15(qunze) passageiros, todos com cintos de segurança, para transporte de passageiros 

do Município de São Simão-Go para Ituiutaba-MG, sendo ida e volta, nele incluso todos os 

tributos, encargos, despesas indiretas e benefícios abrangendo o fornecimento do veiculo. A 

VAM deverá partir da sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Simão até o Hospital São 

José em Ituiutaba-MG e o retorno partira da Hospital São José em Ituiutaba-MG até a sede da 

Secretaria Municipal de Saúde de São Simão, conforme será solicitado em dias e horários 

determinados pelo servidor designado para tal. O prazo de execução dos serviços é de 

aproximadamente 06 (seis) meses, com previsão de 250KM por viagem. A previsão é de 03 (três) 

viagens por semana, totalizando 72 viagens pelo período de 06 (seis) meses. - 72 Sv  
RODADA  CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  LANCE  

1ª  1  SANTOS & ARAUJO TRANSPORTES LTDA ME  17.393.721/0001-01  R$ 489,00  

1ª  2  MENEZES TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP  11.088.857/0001-21  R$ 490,00  

2ª  1  MENEZES TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP  11.088.857/0001-21  R$ 488,00  

2ª  Desistente  SANTOS & ARAUJO TRANSPORTES LTDA ME  17.393.721/0001-01  R$ 489,00  

5. 2a - Rodada de Negociação  
Não havendo mais interessados em oferecer lance, a Pregoeira declarou encerrada a fase em relação ao item 2 

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  MENEZES TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP  11.088.857/0001-21  R$ 488,00  
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5. 2b - Classificação Provisória do item n° 2  
CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  MENOR LANCE  

1  MENEZES TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP  11.088.857/0001-21  R$ 488,00  

2  SANTOS & ARAUJO TRANSPORTES LTDA ME  17.393.721/0001-01  R$ 489,00  

5. 3 - Lances do Item 3: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAREIROS 

PARA RIO VERDE - GO - Contratação de 01 (um) veículo, tipo VAM, com ar condicionado, 

poltronas estofadas e reclinaveis,veículo em bom estado de conservação, com capacidade de no 

mínimo 15(qunze) passageiros, todos com cintos de segurança, para transporte de passageiros 

do Município de São Simão-Go para Rio Verde-GO, sendo ida e volta, nele incluso todos os 

tributos, encargos, despesas indiretas e benefícios abrangendo o fornecimento do veiculo. A 

VAM deverá partir da sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Simão até a Clinica de 

Doenças Renais em Rio Verde-GO e o retorno partira da Clinica de Doenças Renais em Rio 

Verde-GO até a sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Simão, conforme será solicitado 

em dias e horários determinados pelo servidor designado para tal. O prazo de execução dos 

serviços é de aproximadamente 06 (seis) meses, com previsão de 380 km por viagem. A previsão 

é de 03 (três) viagens por semana, totalizando 72 viagens pelo período de 06 (seis) meses. - 72 Sv  
RODADA  CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  LANCE  

1ª  1  SANTOS & ARAUJO TRANSPORTES LTDA ME  17.393.721/0001-01  R$ 749,00  

1ª  2  MENEZES TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP  11.088.857/0001-21  R$ 750,00  

2ª  1  MENEZES TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP  11.088.857/0001-21  R$ 748,00  

2ª  Desistente  SANTOS & ARAUJO TRANSPORTES LTDA ME  17.393.721/0001-01  R$ 749,00  

5. 3a - Rodada de Negociação  
Não havendo mais interessados em oferecer lance, a Pregoeira declarou encerrada a fase em relação ao item 3 

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  MENEZES TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP  11.088.857/0001-21  R$ 748,00  

5. 3b - Classificação Provisória do item n° 3  
CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  MENOR LANCE  

1  MENEZES TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP  11.088.857/0001-21  R$ 748,00  

2  SANTOS & ARAUJO TRANSPORTES LTDA ME  17.393.721/0001-01  R$ 749,00  

5. 4 - Lances do Item 4: SERVIÇO DE TRANSPORTE P/GOIANIA MICROÔNIBUS - 

Contratação de 01 (um) veículo, tipo Microônibus,rodoviario, com ar condicionado, poltronas 

estofadas e reclinaveis,veículo em bom estado de conservação, com capacidade de no mínimo 21 

(vinte e um) passageiros, todos com cintos de segurança, para transporte de passageiros do 

Município de São Simão-Go, sendo ida e volta, nele incluso todos os tributos, encargos, despesas 

indiretas e benefícios abrangendo o fornecimento do veiculo. O ônibus deverá partir da sede da 

Secretaria Municipal de Saúde de São Simão até a Casa de Apoio em Goiânia e retorno partira 

da Casa de Apoio em Goiânia até a sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Simão, 

conforme será solicitado em dias e horários determinados pelo servidor designado para tal. O 

prazo de execução dos serviços é de aproximadamente 06 (seis) meses, com previsão de 01(uma) 

viagem semanal, perfazendo um total de 780Km por viagem, sendo que quando necessário e 

solicitado devera fazer o trajeto passando por Trindade Para deixar e pegar pacientes no 

hospital da Vila São José Bento Cottolengo. A previsão é de 24 viagens no período de 06 meses. 

- 24 Sv  
Tendo em vista que somente um licitante apresentou proposta, e considerando a impossibilidade de se repetir o 

certame, não houve a etapa de lances, passando a Pregoeira para a fase de negociação.  

5. 4a - Rodada de Negociação  
Como não houve a etapa de lances, a Pregoeira declarou encerrada a fase em relação ao item 4 passando-se para 

a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:  

CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  NEGOCIAÇÃO  

1  FIORETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP  01.920.694/0001-48  R$ 1.850,00  

5. 4b - Classificação Provisória do item n° 4  
CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  MENOR LANCE  

1  FIORETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP  01.920.694/0001-48  R$ 1.850,00  
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5. 5 - Lances do Item 5: SERVIÇO DE TRANSPORTE P/GOIANIA ONIBUS - Contratação de 

01 (um) veículo, tipo ônibus,rodoviario, com ar condicionado, poltronas estofadas e 

reclinaveis,equipado com banheiro, veículo em bom estado de conservação, com capacidade de 

no mínimo46 (quarenta e seis) passageiros, todos com cintos de segurança, para transporte de 

passageiros do Município de São Simão-Go, sendo ida e volta, nele incluso todos os 

tributos,encargos, despesas indiretas e benefícios abrangendo o fornecimento do veiculo. O 

ônibus deverá partir da sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Simão até a Casa de 

Apoio em Goiânia e retorno partira da Casa de Apoio em Goiânia até a sede da Secretaria 

Municipal de Saúde de São Simão, conforme será solicitado em dias e horários determinados 

pelo servidor designado para tal. O prazo de execução dos serviços é de aproximadamente 06 

(seis) meses, com previsãode 03 (três) viagens semanais, perfazendo um total de 780kmpor 

viagem, Sendo que quando necessário e solicitado devera fazer o trajeto passando por Trindade 

para deixar e pegar pacientes no hospital da Vila São José Bento Cottolengo. A previsão é de 72 

viagens pelo período de 06 (seis) meses. - 72 Sv  
Tendo em vista que somente um licitante apresentou proposta, e considerando a impossibilidade de se repetir o 

certame, não houve a etapa de lances, passando a Pregoeira para a fase de negociação.  

5. 5a - Rodada de Negociação  
Como não houve a etapa de lances, a Pregoeira declarou encerrada a fase em relação ao item 5 passando-se para 

a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:  

CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  NEGOCIAÇÃO  

1  FIORETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP  01.920.694/0001-48  R$ 2.700,00  

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

1  FIORETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP  01.920.694/0001-48  R$ 2.700,00  

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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA 

GOIÂNIA - Contratação de 01 (um) veículo, tipo VAM, com ar condicionado, poltronas 

estofadas e reclinaveis, veículo em bom estado de conservação, com capacidade de no mínimo 

15 (quinze) passageiros, todos com cintos de segurança, para transporte de passageiros do 

Município de São Simão-Go, sendo ida e volta, nele incluso todos os tributos, encargos, despesas 

indiretas e benefícios abrangendo o fornecimento do veiculo. O ônibus deverá partir da sede da 

Secretaria Municipal de Saúde de São Simão até a Casa de Apoio em Goiânia e retorno partira 

da Casa de Apoio em Goiânia até a sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Simão, 

conforme será solicitado em dias e horários determinados pelo servidor designado para tal. O 

prazo de execução dos serviços é de aproximadamente 06 (seis) meses, com previsão de 02 

viagem por mês, perfazendo um total de 780km por viagem, sendo que quando necessário e 

solicitado devera fazer o trajeto passando por Trindade para deixar e pegar pacientes no 

hospital da Vila São José Bento Cottolengo. A previsão é de 12 viagens no período de 06 meses, 

de van com capacidade mínima de 15 passageiros para Goiânia com retorno para São Simão. - 

12 Sv  

CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  MENOR LANCE  
TOTAL MENOR 

LANCE  

1  FIORETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP  01.920.694/0001-48  R$ 1.600,00  R$ 19.200,00  

2  
MENEZES TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA 

EPP  
11.088.857/0001-21  R$ 1.740,00  R$ 20.880,00  

Item 2: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA 

ITUIUTABA - MG - Contratação de 01 (um) veículo, tipo VAM, com ar condicionado, 

poltronas estofadas e reclinaveis, veículo em bom estado de conservação, com capacidade de no 
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mínimo 15(qunze) passageiros, todos com cintos de segurança, para transporte de passageiros 

do Município de São Simão-Go para Ituiutaba-MG, sendo ida e volta, nele incluso todos os 

tributos, encargos, despesas indiretas e benefícios abrangendo o fornecimento do veiculo. A 

VAM deverá partir da sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Simão até o Hospital São 

José em Ituiutaba-MG e o retorno partira da Hospital São José em Ituiutaba-MG até a sede da 

Secretaria Municipal de Saúde de São Simão, conforme será solicitado em dias e horários 

determinados pelo servidor designado para tal. O prazo de execução dos serviços é de 

aproximadamente 06 (seis) meses, com previsão de 250KM por viagem. A previsão é de 03 (três) 

viagens por semana, totalizando 72 viagens pelo período de 06 (seis) meses. - 72 Sv  

CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  MENOR LANCE  
TOTAL MENOR 

LANCE  

1  
MENEZES TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA 

EPP  
11.088.857/0001-21  R$ 488,00  R$ 35.136,00  

2  SANTOS & ARAUJO TRANSPORTES LTDA ME  17.393.721/0001-01  R$ 489,00  R$ 35.208,00  

Item 3: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAREIROS PARA RIO 

VERDE - GO - Contratação de 01 (um) veículo, tipo VAM, com ar condicionado, poltronas 

estofadas e reclinaveis,veículo em bom estado de conservação, com capacidade de no mínimo 

15(qunze) passageiros, todos com cintos de segurança, para transporte de passageiros do 

Município de São Simão-Go para Rio Verde-GO, sendo ida e volta, nele incluso todos os 

tributos, encargos, despesas indiretas e benefícios abrangendo o fornecimento do veiculo. A 

VAM deverá partir da sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Simão até a Clinica de 

Doenças Renais em Rio Verde-GO e o retorno partira da Clinica de Doenças Renais em Rio 

Verde-GO até a sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Simão, conforme será solicitado 

em dias e horários determinados pelo servidor designado para tal. O prazo de execução dos 

serviços é de aproximadamente 06 (seis) meses, com previsão de 380 km por viagem. A previsão 

é de 03 (três) viagens por semana, totalizando 72 viagens pelo período de 06 (seis) meses. - 72 Sv  

CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  MENOR LANCE  
TOTAL MENOR 

LANCE  

1  
MENEZES TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA 

EPP  
11.088.857/0001-21  R$ 748,00  R$ 53.856,00  

2  SANTOS & ARAUJO TRANSPORTES LTDA ME  17.393.721/0001-01  R$ 749,00  R$ 53.928,00  

Item 4: SERVIÇO DE TRANSPORTE P/GOIANIA MICROÔNIBUS - Contratação de 01 (um) 

veículo, tipo Microônibus,rodoviario, com ar condicionado, poltronas estofadas e 

reclinaveis,veículo em bom estado de conservação, com capacidade de no mínimo 21 (vinte e 

um) passageiros, todos com cintos de segurança, para transporte de passageiros do Município 

de São Simão-Go, sendo ida e volta, nele incluso todos os tributos, encargos, despesas indiretas 

e benefícios abrangendo o fornecimento do veiculo. O ônibus deverá partir da sede da Secretaria 

Municipal de Saúde de São Simão até a Casa de Apoio em Goiânia e retorno partira da Casa 

de Apoio em Goiânia até a sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Simão, conforme será 

solicitado em dias e horários determinados pelo servidor designado para tal. O prazo de 

execução dos serviços é de aproximadamente 06 (seis) meses, com previsão de 01(uma) viagem 

semanal, perfazendo um total de 780Km por viagem, sendo que quando necessário e solicitado 

devera fazer o trajeto passando por Trindade Para deixar e pegar pacientes no hospital da Vila 

São José Bento Cottolengo. A previsão é de 24 viagens no período de 06 meses. - 24 Sv  

CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  MENOR LANCE  
TOTAL MENOR 

LANCE  

1  
FIORETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 

EPP  
01.920.694/0001-48  R$ 1.850,00  R$ 44.400,00  

Item 5: SERVIÇO DE TRANSPORTE P/GOIANIA ONIBUS - Contratação de 01 (um) veículo, 

tipo ônibus,rodoviario, com ar condicionado, poltronas estofadas e reclinaveis,equipado com 

banheiro, veículo em bom estado de conservação, com capacidade de no mínimo46 (quarenta e 

seis) passageiros, todos com cintos de segurança, para transporte de passageiros do Município 

de São Simão-Go, sendo ida e volta, nele incluso todos os tributos,encargos, despesas indiretas 

e benefícios abrangendo o fornecimento do veiculo. O ônibus deverá partir da sede da Secretaria 
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Municipal de Saúde de São Simão até a Casa de Apoio em Goiânia e retorno partira da Casa 

de Apoio em Goiânia até a sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Simão, conforme será 

solicitado em dias e horários determinados pelo servidor designado para tal. O prazo de 

execução dos serviços é de aproximadamente 06 (seis) meses, com previsãode 03 (três) viagens 

semanais, perfazendo um total de 780kmpor viagem, Sendo que quando necessário e solicitado 

devera fazer o trajeto passando por Trindade para deixar e pegar pacientes no hospital da Vila 

São José Bento Cottolengo. A previsão é de 72 viagens pelo período de 06 (seis) meses. - 72 Sv  

CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  MENOR LANCE  
TOTAL MENOR 

LANCE  

1  
FIORETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 

EPP  
01.920.694/0001-48  R$ 2.700,00  R$ 194.400,00  

 

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  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS PARA 

GOIÂNIA - Contratação de 
01 (um) veículo, tipo VAM, 

com ar condicionado, 

poltronas estofadas e 
reclinaveis, veículo em bom 

estado de conservação, com 

capacidade de no mínimo 15 

(quinze) passageiros, todos 

com cintos de segurança, para 

transporte de passageiros do 
Município de São Simão-Go, 

sendo ida e volta, nele incluso 

todos os tributos, encargos, 
despesas indiretas e 

benefícios abrangendo o 

fornecimento do veiculo. O 
ônibus deverá partir da sede 

da Secretaria Municipal de 

Saúde de São Simão até a 
Casa de Apoio em Goiânia e 

retorno partira da Casa de 

Apoio em Goiânia até a sede 
da Secretaria Municipal de 

Saúde de São Simão, 

conforme será solicitado em 
dias e horários determinados 

pelo servidor designado para 

tal. O prazo de execução dos 
serviços é de 

aproximadamente 06 (seis) 

meses, com previsão de 02 
viagem por mês, perfazendo 

um total de 780km por 

viagem, sendo que quando 
necessário e solicitado devera 

fazer o trajeto passando por 

Trindade para deixar e pegar 
pacientes no hospital da Vila 

São José Bento Cottolengo. A 

previsão é de 12 viagens no 
período de 06 meses, de van 

Van Fiat 
Ducato  

12  SV  

FIORETUR 

TRANSPORTE E 
TURISMO LTDA - 

EPP  

01.920.694/0001-48  R$ 1.600,00  R$ 19.200,00  
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com capacidade mínima de 
15 passageiros para Goiânia 

com retorno para São Simão.  

2  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS PARA 

ITUIUTABA - MG - 
Contratação de 01 (um) 

veículo, tipo VAM, com ar 

condicionado, poltronas 
estofadas e reclinaveis, 

veículo em bom estado de 

conservação, com capacidade 
de no mínimo 15(qunze) 

passageiros, todos com cintos 

de segurança, para transporte 
de passageiros do Município 

de São Simão-Go para 

Ituiutaba-MG, sendo ida e 
volta, nele incluso todos os 

tributos, encargos, despesas 

indiretas e benefícios 
abrangendo o fornecimento 

do veiculo. A VAM deverá 

partir da sede da Secretaria 
Municipal de Saúde de São 

Simão até o Hospital São José 

em Ituiutaba-MG e o retorno 
partira da Hospital São José 

em Ituiutaba-MG até a sede 

da Secretaria Municipal de 
Saúde de São Simão, 

conforme será solicitado em 

dias e horários determinados 
pelo servidor designado para 

tal. O prazo de execução dos 

serviços é de 
aproximadamente 06 (seis) 

meses, com previsão de 

250KM por viagem. A 

previsão é de 03 (três) 

viagens por semana, 

totalizando 72 viagens pelo 
período de 06 (seis) meses.  

 72  SV  

MENEZES TUR - 

TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA EPP  

11.088.857/0001-21  R$ 488,00  R$ 35.136,00  

3  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE TRANSPORTE DE 
PASSAREIROS PARA RIO 

VERDE - GO - Contratação 

de 01 (um) veículo, tipo 
VAM, com ar condicionado, 

poltronas estofadas e 

reclinaveis,veículo em bom 
estado de conservação, com 

capacidade de no mínimo 

15(qunze) passageiros, todos 
com cintos de segurança, para 

transporte de passageiros do 

Município de São Simão-Go 
para Rio Verde-GO, sendo 

ida e volta, nele incluso todos 

os tributos, encargos, 

despesas indiretas e 

benefícios abrangendo o 

fornecimento do veiculo. A 
VAM deverá partir da sede da 

Secretaria Municipal de 

Saúde de São Simão até a 
Clinica de Doenças Renais 

em Rio Verde-GO e o retorno 

partira da Clinica de Doenças 
Renais em Rio Verde-GO até 

a sede da Secretaria 

Municipal de Saúde de São 
Simão, conforme será 

 72  SV  

MENEZES TUR - 

TRANSPORTE E 
TURISMO LTDA EPP  

11.088.857/0001-21  R$ 748,00  R$ 53.856,00  
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solicitado em dias e horários 
determinados pelo servidor 

designado para tal. O prazo 

de execução dos serviços é de 
aproximadamente 06 (seis) 

meses, com previsão de 380 

km por viagem. A previsão é 
de 03 (três) viagens por 

semana, totalizando 72 
viagens pelo período de 06 

(seis) meses.  

4  

SERVIÇO DE 

TRANSPORTE P/GOIANIA 
MICROÔNIBUS - 

Contratação de 01 (um) 

veículo, tipo 
Microônibus,rodoviario, com 

ar condicionado, poltronas 

estofadas e 
reclinaveis,veículo em bom 

estado de conservação, com 

capacidade de no mínimo 21 
(vinte e um) passageiros, 

todos com cintos de 

segurança, para transporte de 
passageiros do Município de 

São Simão-Go, sendo ida e 

volta, nele incluso todos os 
tributos, encargos, despesas 

indiretas e benefícios 

abrangendo o fornecimento 
do veiculo. O ônibus deverá 

partir da sede da Secretaria 

Municipal de Saúde de São 
Simão até a Casa de Apoio 

em Goiânia e retorno partira 

da Casa de Apoio em Goiânia 
até a sede da Secretaria 

Municipal de Saúde de São 

Simão, conforme será 

solicitado em dias e horários 

determinados pelo servidor 

designado para tal. O prazo 
de execução dos serviços é de 

aproximadamente 06 (seis) 
meses, com previsão de 

01(uma) viagem semanal, 

perfazendo um total de 
780Km por viagem, sendo 

que quando necessário e 

solicitado devera fazer o 
trajeto passando por Trindade 

Para deixar e pegar pacientes 

no hospital da Vila São José 
Bento Cottolengo. A previsão 

é de 24 viagens no período de 

06 meses.  

Mpolo 
Volare W8  

24  SV  

FIORETUR 

TRANSPORTE E 
TURISMO LTDA - 

EPP  

01.920.694/0001-48  R$ 1.850,00  R$ 44.400,00  

5  

SERVIÇO DE 
TRANSPORTE P/GOIANIA 

ONIBUS - Contratação de 01 

(um) veículo, tipo 

ônibus,rodoviario, com ar 

condicionado, poltronas 

estofadas e 
reclinaveis,equipado com 

banheiro, veículo em bom 

estado de conservação, com 
capacidade de no mínimo46 

(quarenta e seis) passageiros, 

todos com cintos de 
segurança, para transporte de 

passageiros do Município de 

São Simão-Go, sendo ida e 
volta, nele incluso todos os 

Ônibus 
Scania  

72  SV  

FIORETUR 

TRANSPORTE E 
TURISMO LTDA - 

EPP  

01.920.694/0001-48  R$ 2.700,00  R$ 194.400,00  
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tributos,encargos, despesas 
indiretas e benefícios 

abrangendo o fornecimento 

do veiculo. O ônibus deverá 
partir da sede da Secretaria 

Municipal de Saúde de São 

Simão até a Casa de Apoio 
em Goiânia e retorno partira 

da Casa de Apoio em Goiânia 
até a sede da Secretaria 

Municipal de Saúde de São 

Simão, conforme será 
solicitado em dias e horários 

determinados pelo servidor 

designado para tal. O prazo 
de execução dos serviços é de 

aproximadamente 06 (seis) 

meses, com previsãode 03 
(três) viagens semanais, 

perfazendo um total de 

780kmpor viagem, Sendo que 
quando necessário e 

solicitado devera fazer o 

trajeto passando por Trindade 
para deixar e pegar pacientes 

no hospital da Vila São José 

Bento Cottolengo. A previsão 
é de 72 viagens pelo período 

de 06 (seis) meses.  

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  

ERICA REJAN CAMILO  
Equipe de Apoio  

PATRICIA DOS REIS GAMA LAMANNA  
Equipe de Apoio  

Licitantes presentes:  

 

Fioretur Transporte e Turismo Ltda - Epp  
Lucius Giacomini Riboldi  

 

 

Menezes Tur - Transporte e Turismo Ltda Epp  
Manoel Menezes Alves Ferreira  

 

 

Santos & Araujo Transportes Ltda Me  
Victor Nunes de Oliveira  


