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ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 
 

 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 017/2021 - SESSÃO Nº 002 

CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO 

 

 

Processo  :  891/2021 

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, 

conforme especificações constantes do Termo de Referência.  

 

Às 16:19 horas do dia 14 de outubro de 2021, reuniram-se na sala de Licitação da Prefeitura de São 

Simão-GO - Praça Cívica, nº 01, cidade de São Simão, a Pregoeira PATRICIA DOS REIS GAMA LAMANNA 

e os membros da Equipe de Apoio GRACIELLE SOUZA PEREIRA, JANAINA ROSA DE SOUZA , 

designados pelo Decreto nº 091/2021, de 12/01/2021, 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, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial Nº 

017/2021, tipo menor preço por item. Tendo em vista que foi realizada notificação extrajudicial à empresa 

Transporte Halliday LTDA incrita no CNPJ 01.629.106/0001-11 no dia 13 de outubro de 2021 e a solicitação 

expedida no dia 14 de outubro pela Secretaria Municipal de Administração para que fosse convocada a empresa 

Menezes Tur – Transporte e Turismo LTDA incrita no CNPJ 11.088.857/0001-21 que ficou em segunda 

colocação no referido pregão. Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à 

fase de análise de documentação de habilitação, após análise da documentação foi constatada que a empresa 

encontra-se habilitada. Na oportunidade a progoeira iniciou a negociação com a  licitante, porém a mesma não 

obteve exito, ficando o valor ofertado mensal de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais). 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 pelo licitante presente. 

 

 

 

PATRICIA DOS REIS GAMA LAMANNA  
Pregoeiro  

 

GRACIELLE SOUZA PEREIRA  
Equipe de Apoio  

 

JANAINA ROSA DE SOUZA  
Equipe de Apoio  

 
Licitante presente:  

 

 

 

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

 

 

 


