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PROCESSO Nº 049/2017 PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº027/2017, Contratação de 

pessoa jurídica especializada na prestação de 

serviços de locação de veículos, destinada ao 

atendimento das necessidades da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Departamento 

Municipal de Água e Esgoto-DEMAES, pelo 

período de 09 (nove) meses. 

 

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo 

o procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos  pela Pregoeira, 

inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, 

com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações 

posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão 

Presencial nº 027/2017, objetivando, a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 

serviços de locação de veículos, destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal 

de Infraestrutura e Departamento Municipal de Água e Esgoto-DEMAES, pelo período de 09 (nove) 

meses., para o cumprimento das atribuições da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO, 

apresentando-se como propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s): 

 

CELIO MARQUES DA SILVA ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

26.961.962/0001-09 estabelecida na RUA 34  nº S/NQD 07 LT 13 Bairro CENTRO SAO SIMAO, 

vencedora dos itens abaixo relacionados: 
ITEM NOME ITEM DESCRIÇÃO ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL 

3 Locação mensal de  01 (um) 

caminhão 3/4 carga seca, 

com tração 4x2, motor 
diesel com potência mínima 

de 140 CV e peso bruto total 

7.800kg ou mais com 
capacidade para transporte 

de carga até 4.000 Kg 

capacidade mínima, cabine 
cm capacidade para 3 (três) 

passageiros incluindo 

motorista, carroceria de 
madeira, comprimento 4,50 

metros. Incluso no preço: 

manutenção mecânica, 
lubrificação, operador e 

combustível. Estimado Km 

rodado ao mês = 2.500 Km 

mês Horas trabalhadas por 

dia =  08h dia Dias 

trabalhados por mês = 22 
dias/mês 

  1 Serv.  R$ 

34.110,00 

R$ 

34.110,00 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 34.110,00 

 

ELIANE DOS SANTOS SILVA - ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

18.181.546/0001-51 estabelecida na AV DO LAGO  nº 6QD: J-8 LOTE: 06 Bairro MUTIRÃO II 

SAO SIMAO, vencedora dos itens abaixo relacionados: 
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ITEM NOME ITEM DESCRIÇÃO ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL 

5 Locação mensal de 01 (um) 
caminhão do tipo limpa 

fossa com potência mínima 

de 150 cv, mínimo 4 
cilindros, câmbio no mínimo 

06 marchas, com PTB 

mínimo 13.000 kg. 
Equipado com tanque tipo 

cilindro com capacidade 

mínima de 8m3 , tampa 
traseira com abertura tipo 

porteira ou similar com 

bomba de anel líquido com 

deslocamento mínimo de 

8m3 de ar por minuto. O 

caminhão deverá atender 
todas as normas do 

DETRAN. A empresa 

deverá possuir: licença 
ambiental, licença do 

IBAMA e ANTT. Incluso 

no preço: manutenção 
mecânica, lubrificação, 

operador e combustível. 

Estimado Km rodado ao mês 
= 1.200 Km mês Horas 

trabalhadas por dia = 08h 
dia Dias trabalhados por mês 

= 25 dias/mês 

  1 Serv.  R$ 
60.750,00 

R$ 
60.750,00 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 60.750,00 

 

JL SOLUÇÕES E SERV. DE LOCAÇÃO LTDA ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no 

CNPJ sob nº 26.772.869/0001-48 estabelecida na RUA 18 nº SN QD 06 LT 24 Bairro CEMIG SAO 

SIMAO, vencedora dos itens abaixo relacionados: 
ITEM NOME ITEM DESCRIÇÃO ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL 

6 Locação mensal de 01(um) 

caminhão pipa do tipo água 
potável para atendimento às 

operações de suprimento de 

água potável em áreas 
deficitárias de redes de 

abastecimento residenciais 

e/ou reservatórios por 
eventual desabastecimento 

de água potável nos bairros 

Centro, Cemig, Popular, 
Vila Belinha e Vila 

Andrade, do município de 

São Simão-GO. Caminhão 6 
x 4, implementado com um 

tanque com capacidade 

mínima para 15.000 (quinze 
mil) litros de água potável, 

movido a óleo diesel, com as 

mínimas descrições: O 
veículo deverá apresentar, 

motor 4 ou 6 cilindros em 

linha, diesel - potência 
mínima de 280 CV. - 

Direção hidráulica. Tanque 

construído de material com 
revestimento interno em 

tinta epóxi atóxica e que não 

  1 Serv.  R$ 

153.900,00 

R$ 

153.900,00 
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altere a qualidade da água. 

Deverá ser provido de tampa 
de inspeção e passagem 

dimensionada para permitir 

a entrada de um homem em 
qualquer parte do seu 

compartimento interior, 

visando sua completa 
inspeção e higienização. 

Equipados com no mínimo 

40 metros de extensão de 
mangueira de ar e água 

classe Z com duas lonas; -. 

Esgotamento deverá ser 
mecânico, dotado de bomba 

acoplada a tomada de força, 

com vazão mínima de 10 
litros por segundo, através 

de eixo Cardan, obtida com 

1.200 rpm do motor do 
veículo. Incluso no preço: 

manutenção mecânica, 

lubrificação, operador e 
combustível. Estimado Km 

rodado ao mês = 900 Km 

mês Horas trabalhadas por 
dia = 10h dia Dias 

trabalhados por mês = 30 

dias/mês 

7 Locação mensal de 01(um) 

caminhão pipa do tipo água 

potável para atendimento às 
operações de suprimento de 

água potável em áreas 

deficitárias de redes de 
abastecimento residenciais 

e/ou reservatórios por 

eventual desabastecimento 
de água potável nos bairros 

Liberdade I, Liberdade II, 

Comercial Sul, Sol 
Nascente, Vila Bela, Cidade 

Jardim, Colombo e Nova 

Era, do município de São 
Simão-GO. Caminhão 6 x 4, 

implementado com um 

tanque com capacidade 
mínima para 15.000 (quinze 

mil) litros de água potável, 

movido a óleo diesel, com as 
mínimas descrições: O 

veículo deverá apresentar, 

motor 4 ou 6 cilindros em 
linha, diesel - potência 

mínima de 280 CV. - 

Direção hidráulica. Tanque 

construído de material com 

revestimento interno em 

tinta epóxi atóxica e que não 
altere a qualidade da água. 

Deverá ser provido de tampa 

de inspeção e passagem 
dimensionada para permitir 

a entrada de um homem em 

qualquer parte do seu 
compartimento interior, 

visando sua completa 

inspeção e higienização. 
Equipados com no mínimo 

  1 Serv.  R$ 

153.000,00 

R$ 

153.000,00 
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40 metros de extensão de 

mangueira de ar e água 
classe Z com duas lonas; -. 

Esgotamento deverá ser 

mecânico, dotado de bomba 
acoplada a tomada de força, 

com vazão mínima de 10 

litros por segundo, através 
de eixo Cardan, obtida com 

1.200 rpm do motor do 

veículo. Incluso no preço: 
manutenção mecânica, 

lubrificação, operador e 

combustível. Estimado Km 
rodado ao mês = 900 Km 

mês Horas trabalhadas por 

dia = 10h dia Dias 
trabalhados por mês = 30 

dias/mês 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 306.900,00 

 

RI E R CARDOSO LTDA ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

10.515.855/0001-09 estabelecida na AV ANTONIO EUSTÁQUIO DA SILVEIRA  nº S/NQD 17 LT 

62  Bairro CEMIG SAO SIMAO, vencedora dos itens abaixo relacionados: 
ITEM NOME ITEM DESCRIÇÃO ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL 

1 Locação mensal de 01 (um) 

caminhão munck, equipado 
com guindaste hidráulico 

veicular (Munck), ângulo de 

giro de 360°. Alcance 
máximo vertical (a partir do 

solo) não inferior a 15 

metros, alcance máximo 
horizontal não inferior a 13 

metros. Capacidade máxima 

de levante a 02 metros não 
inferiores a 8.000 Kg e no 

alcance máximo da lança 

não inferior a 1000 Kg. O 
caminhão deverá possuir 

carroceria de no mínimo 6,0 

metros de comprimento 
(interno) metálica ou 

madeira, ser equipado com 

tacógrafo, com cesto para 
transporte e elevação dos 

servidores municipais para 

fazerem os reparos 
necessários, e estes cestos 

devem ser do tipo auto 
nivelado, com engate rápido 

do cesto, o que visa maior 

segurança aos transportados 
no cesto. Caminhão deve 

estar em bom estado de 

conservação, tendo todos os 
equipamentos obrigatórios, 

com motorista, combustível 

e manutenção total por conta 
da contratada. Para maior 

segurança dos servidores, 

deverá apresentar relatório 
técnico de isolamento 

elétrico com line de no 

máximo 1000 watts do cesto 

  1 Serv.  R$ 

82.800,00 

R$ 

82.800,00 
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que transportará os 

servidores e este deverá ser 
emitido por engenheiro.O 

condutor e operadores 

responsáveis pela condução 
do veículo, deverão ter 

certificado que comprove 

treinamento técnico de 
operador de guindaste 

veicular bem como ser 

devidamente habilitado e 
com experiência na função; 

Incluso no preço: 

manutenção mecânica, 
lubrificação, operador e 

combustível. Incluso no 

preço: manutenção 
mecânica, lubrificação, 

operador e combustível. 

Estimado Km rodado ao mês 
= 1.500 Km mês Período de 

09 meses Horas trabalhadas 

por dia = 08h dia Dias 
trabalhados por mês = 22 

dias/mês 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 82.800,00 

 

SANDRO RORYS NEVES DA SILVA  & CIA LTDA ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita 

no CNPJ sob nº 08.963.078/0001-13 estabelecida na RUA 71  nº S/NQD 26 LT 09 Bairro CENTRO 

SAO SIMAO, vencedora dos itens abaixo relacionados: 
ITEM NOME ITEM DESCRIÇÃO ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL 

4 Locação mensal de 

Caminhão equipado com 
Guindauto (munck), 

potência mínima de 180cv, 

movido a diesel, capacidade 
mínima para 6 T de carga, 

com 1 (um) eixo traseiro, 

carroceria aberta em 
madeira ou metálica de no 

mínimo 5m, guindauto com 

elevação mínima de 17m, 
capacidade máxima de 

levante alcance máximo da 

lança não inferior a 1000 
Kg, tacógrafo, sirene de ré, 

em bom estado de 

conservação. Caminhão 
equipado com Guindauto 

(munck). Tendo todos os 
equipamentos obrigatórios, 

o condutor e operadores 

responsáveis pela condução 
dos veículos, deverão ter 

certificado que comprove 

treinamento técnico de 
operador de guindaste 

veicular, bem como ser 

devidamente habilitado e 
com experiência na função; 

Incluso no preço: 

manutenção mecânica, 
lubrificação, operador e 

combustível. Estimado Km 

rodado ao mês = 1.500 Km 

  1 Serv.  R$ 

76.950,00 

R$ 

76.950,00 
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mês Horas trabalhadas por 

dia =  08h dia Dias 
trabalhados por mês = 22 

dias/mês 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 76.950,00 

 

TRANSPORTADORA LIRA & LIRA LTDA ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ 

sob nº 01.931.652/0001-02 estabelecida na AV RIO CLARO nº S/NQD 02 LT 06 Bairro ST 

COMERCIAL SUL SAO SIMAO, vencedora dos itens abaixo relacionados: 
ITEM NOME ITEM DESCRIÇÃO ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL 

2 Locação mensal 01 (um) 

caminhão basculante com 
capacidade para no mínimo 

14 toneladas motor diesel, 

tipo trucado, potência 
mínima de 160hp. caixa de 

carga confeccionada em 

chapa de aço estrutural com 
cantos arredondados, 

assoalho espessura mínima 

3/8'' e lateral 5/16'', com 
tampa traseira basculante 

com travamento automático 

em condições de exigências 
máxima estrutural com 

carga pesando até 14 

toneladas liquidas, para-
choque traseiro, faixa 

refletivas para transito 

urbano, instalada em veículo 
6x2, em bom estado de 

conservação. Incluso no 

preço: manutenção 
mecânica, lubrificação, 

operador, combustível. 

Estimado Km rodado ao mês 
= 2.000 Km mês Horas 

trabalhadas por dia =  08h 

dia Dias trabalhados por mês 
= 22 dias/mês 

  1 Serv.  R$ 

61.200,00 

R$ 

61.200,00 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 61.200,00 

 

TOTAL DO CERTAME R$ 622.710,00 

 

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 622.710,00 (seiscentos e vinte e dois mil e 

setecentos e dez reais ), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação 

Orçamentária:01.08.00.15.452.1528.10028.3.3.90.39, 07.01.00.17.122.1728.20046.3.3.90.39 

 

 PUBLIQUE-SE. 

SAO SIMAO, 22 DE MAIO DE 2017. 

 

 

 

WILBER FLORIANO FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  


