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PROCESSO Nº 059/2017 PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº035/2017, 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.. 

 

 

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 035/2017, objetivando, a 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.., para o cumprimento das atribuições da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO, apresentando-se como propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s) 

Empresa(s): 

 

TRANSPORTE HALLIDAY LTDA ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

01.629.106/0001-11 estabelecida na RUA 10 nº 25 Bairro CEMIG SAO SIMAO, vencedora dos itens 

abaixo relacionados: 
ITEM NOME ITEM DESCRIÇÃO ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL 

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 

  1 SV R$ 

41.664,00 

R$ 

41.664,00 
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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. 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 41.664,00 

 

TOTAL DO CERTAME R$ 41.664,00 

 

 

 

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 41.664,00 (quarenta e um mil e seiscentos e 

sessenta e quatro reais), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação 

Orçamentária:01.02.00.04.122.0428.20005.3.3.90.39, 05.01.00.08.244.0828.20042.3.3.90.39 

 

 PUBLIQUE-SE. 

SAO SIMAO, 14 DE JUNHO DE 2017. 

 

 

 

WILBER FLORIANO FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 


