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ESTADO DE SERGIPE

uunrcÍpro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo DE LrcrrAçÕes E coNTRATos

ATA DE sessÃo púaucn pARA cREDENCIAMENTo,
RECEBIMENTO DOS ENVETOPES ''1" E ''2", FASE DE

LANCES, IuLGAMENTo DA tiautLtrRçÃo E

ao:uolcaÇÃo, REFERENTT,\O PÍ11:r,,\C PRESENCIAI

No L7 /20t9

No primeiro dia do mês de julho de dois mil e dezenove, às uito horas, reuniram-
se o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Port.rria no 166/2018, para

proceder à abertura da sessão referente ao Pregão t7/2O!9, o qual tem por objeto o

registro de preços visando possível contratação de empresa para prestar os serviços de

locação de veículos, em atendimento às necessidades deste iviunicípio e do Fundo

Municipal de Saúde, Demonstrou interesse em participar, solicitando o resgate do edital a

empresa GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA. No presente dia, corrstatou-se o

comparecimento da empresa GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita no

CNPJ 74.97O.182/OOO1-38, interessada em participar credenciarrdo o Sr. RODOLFO
SOUZA DIAS, portador do RG 3.287.362-0 SSP/SE, Foi constata(] , que ÍrrrrÍn atendidos
os pressupostos de credenciamento, o Pregoeiro então, solicitou ihe a "i.;eclaraÇão dc:

ciência e cumprimento dos requisitos de habilitação" do mesnro ato, Dem corl'ro o

envelope "l" "Proposta de Preços". Por conseguinte, o Pregoeiro procedeu à abertura do

invólucro e leu os valores e a conformidade dos critérios exrqidos no instrumento
convocatório, sendo constatado que a proposta atendeu ac' tern'rt-r:, editalício:;,
Sequenciando, deu-se início à fase de lances, e o Pregoeiro que os; ',olicitorr '.'erbalmenle,
tendo obtido os melhores preços, a partir de negociações diretas (,,. il o re1-rrí.'5911lante da

licita n cheg ando-se ao resultado a seguir
GUILH ERME VIAGENS E TURISMO LTDA

DESCRIÇÃO QTD.

V. GLOBAL
(12 MESES)

(R$)

eícu lo tipo hatch,
ano/modelo não tnferior

019, em perfeitas condiçõ
e uso, cinco portas,
otorização com potênci
ínima de 70 cavalos, flex
m os pneus em estado d

ovo, equipado com a

ndicionado, d i reção 4.600,00 :1 1 800,00 I65.600,00
hidráulica e vidros elétricos
(ao menos nas Portas
ianteiras), que atenda
iretrizes do CONTRAM

Quilometragem estimada em
5 mil quilômetros por mês,
sendo motorista Pel
contratada e combustível Pel

n trata n te
eículo tipo ônibu
doviário, com capacida

mínima para 44 passagei
entados, em Perfeitas

dições de uso, janelas de
mergência identificadas,

cintos de segurançaí Pne
novos, inclusive estePe,
have de rodas, macaco,

V, UNIT
(R$)

V. I'lENSAL
(R$)

\

Unid/
mês

3

TEM

1

Km2

na ngul_g -Qe §egqrança

2.240 4,83 I Íi,819,20' 129.8*10,40

r
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emais equipamentos d

u rança exigidos Pel
CONTRAM, para realizar o

'a nsporte estudanti I

Areianiversitário
n ca/Ara caj u

FS/IERB/UNIT/Pio Décimo -

racaju/Areia Branca. Saíd
17h e retorno às 22h30.

Percurso diário ida/volta d

11OKm em via Pavimentada.
Para realizar uma nrédia de

mensais,
rodagem

2 viagens
rfazendo uma

mensal máxima de 2.24OKm
Motorista e combustível Po

ta da contratada.
eículo tipo ônibus Urbano
m capacidade mínima Para

passageiros sentados, em
perfeitas condições de uso,
anelas de emergênci
identificadas,
seguranç4,

cintos d
pneus novos,

inclusive estePe, chave d

ês, macaco/ triângulo de
urança e demai

uipamentos de segurança
igidos pelo CONTRAM, Para

rea liza r
estuda ntil

o transPo
5.236,0 62.832,OOfundamental, Km

mbito municiPal, Roteiro
oado Ladeiras, Povoado

iticica, Povoado Rio Verde,
Povoado Pedrinhas. Saída à

6h e retorno às 12h. Percu
diário ida/volta de 17Km e

via não pavimentada. Para

lizar uma média de 22
iagens mensais, Perfazend

uma rodagem mensal d

374Km. Motorista
combustível Por conta

ntratada
Omontante licitado Perfaz o valo r global de R$ '358.267-,40 (trezentos e cinquenta e oito

mil, duzentos e sessenta e dois rea is e quarenta). Em seg uida, o pregoeiro solicitou do

participante o enveloPe "2", conte ndo os documentos de habrlitação. APos análise

minuciosa aos documentos apresenta dos, fora Passada a documentação ao

representante Para análise e rubrica' O pregoeiro informou que foram atendidos os

requisitos de edital, declarando a licitante habilitada para o certame. Sendo assim,

sagrou-se vencedora a emP resa GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA, para o

objeto licitado. DePois de decl arado o vencedor, não havendo manifestação imediata e

motivada da intenção de interPos ição de recurso, decaiu-se do direrto ao mesmo

I
I

'I
374 14,O

Na oportunidade, este pregoeiro adju dica o objeto a licitante vencedora
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Nada mais havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos da reurrião, lavrando-

se a presente ata, a qual vai assinada pelo Pregoeiro, juntamente, com a Equipe de

Apoio e licitante Presente

FRA N CISCO IS SILVEIRA CRUZ
oeiro

LUIZ H MÀCHADO
polo

Licitante:

GENS TU RIS TDA, inscrita no CNP.I 14.970.I8210001-38,GU
rep resenta pelo Sr. RODOLFO SOUZA DIAS, portador do RG 3.287.362 0 SSP/SE

a

IQU
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