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PROCESSO Nº 068/2017 PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº043/2017, 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.. 

 

 

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 043/2017, objetivando, a 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.., para o cumprimento das atribuições da 

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

a(s) da(s) Empresa(s): 

 

FIORETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP, pessoa jurídica, devidamente inscrita no 

CNPJ sob nº 01.920.694/0001-48 estabelecida na Rua 02 Esq. c/ Av. Brasil nº 3 Bairro Residencial 

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

UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL 

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 

 Van Fiat Ducato 12 SV R$ 
1.600,00 

R$ 
19.200,00 
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(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. 

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, 

 Mpolo Volare 

W8 

24 SV R$ 

1.850,00 

R$ 

44.400,00 
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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. 

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. 

 Ônibus Scania 72 SV R$ 
2.700,00 

R$ 
194.400,00 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 258.000,00 
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MENEZES TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP, pessoa jurídica, devidamente 

inscrita no CNPJ sob nº 11.088.857/0001-21 estabelecida na RUA 02 nº 2QUADRA 13-A, LOTE 02 

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

UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL 

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 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 

  72 SV R$ 748,00 R$ 

53.856,00 
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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. 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 88.992,00 

 

TOTAL DO CERTAME R$ 346.992,00 

 

 

 

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 346.992,00 (trezentos e quarenta e seis mil 

e novecentos e noventa e dois reais ), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação 

Orçamentária:10.01.00.10.122.1028.20047.3.3.90.39 

 

 PUBLIQUE-SE. 

SAO SIMAO, 10 DE JULHO DE 2017. 

 

 

 

WILBER FLORIANO FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 


