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ATA DE SESSÃO PÚBLICA Nº 002 
 

PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL N.º 040/2018 

PROCESSO Nº 032/2018 

OBJETO – Registro de Preços para contratação de empresa especializada (operadora turística ou 
agência de turismo) para futura e eventual prestação de serviços de transporte rodoviário municipal, 
estadual e interestadual, com motorista, objetivando atender demanda da Secretaria de Assistência 
Social  
  

- DA INSTALAÇÃO: Às onze horas do dia 15 de junho de 2.018, com tolerância de 10 (dez) minutos, nas 

dependências do Departamento de Compras e Licitações, localizado à Rua: Coronel Ponciano, nº: 1.700 – Bairro: 

Jardim dos Jequitibás, Cidade: Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, eu HEITOR PEREIRA RAMOS, 

designado pelo Decreto Municipal nº 761, de 10 de Janeiro de 2018 publicado no Diário Oficial nº 4.613, cópias 

anexadas aos autos, foi declarada aberta a sessão recebimento e abertura das propostas de preços e 

documentação de habilitação apresentada pública para ao Pregão nº 040/2018- nos termos da Lei nº 10.520/2002, 

Decreto Municipal nº 3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Decreto Municipal nº 368, de 20 de julho de 2009, Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, Lei Complementar nº 331 e alterações, de 03 de 

julho de 2017, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, aplicando-se ainda, subsidiariamente, a Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, legislação pertinente e as especificações e condições previstas no 

edital e seus anexos. Tendo em vista o não comparecimento de nenhuma empresa para esta sessão, restaram os 

itens: 02 e 03 licitados nesta sessão como Desertos, por não haver interesse de nenhuma empresa na 

participação deste ato licitatório. Assim ficou o Resultado da Fase competitiva 16/05/18 já com a inclusão da 

informação dos itens citados acima que não tiveram interessados neste certame.  

RESULTADO DA FASE COMPETITIVA 

Fornecedor Descrição Lote / Item Valor 

EMPRESA DE TRANSPORTE ANDORINHA S/A 1 - Serviço de transporte de pessoas. 7,1300 
Deserto - Será agendada nova licitação visando Ampla Concorrência para o 

item conforme determina o edital. 
2 - Serviço de transporte de pessoas. Deserto 

Deserto - Será agendada nova licitação visando Ampla Concorrência para o 
item conforme determina o edital. 

3 - Serviço de transporte de pessoas. Deserto 

 

- DA ADJUDICAÇÃO - Ficam adjudicados os objetos licitados às Empresas vencedoras, nas seguintes 
condições: 
 

Empresa: EMPRESA DE TRANSPORTE ANDORINHA S/A 
 

 

1  Serviço de transporte de pessoas.   KM 15500 SERVIÇO 7,1300 110.515,0000 
 

Valor Total: 110.515,00 
 

- ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, encerro a reunião às 11:15, lavrando este documento. 

 
 
  

Heitor Pereira Ramos 
Pregoeiro 

 
 
 
 


