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Aos 11 (onze) dias do mês de Agosto do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 09h00min, na Prefeitura 
Municipal de Horizonte, situada à Av. Presidente Castelo Branco N° 5100, Centro, reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria N° 1.000/2017, de 10 de Abril de 2017, composta pelos 
servidores Diego Luis Leandro Silva - Presidente, e os Membros, Maria das Dores do Carmo Barros, Francisco 
Elenilson da Silva Brito e José Thiago de Carvalho, com a finalidade de dar inicio aos procedimentos de 
recebimento e abertura dos envelopes "A" concernentes aos documentos de habilitação e recebimento dos 
envelopes "B" concernentes às propostas de preços, da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N° 2017.07.07.1, cujo objeto é a: Contratação de empresa especializada na execução de serviço de 
transporte intermunicipal de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS para a realização de consultas e 
procedimentos médicos referenciados em outros municípios, conforme especificações no projeto básico/termo 
de referência. O Presidente deu inicio a Sessão, anunciando que verificou junto ao setor de protocolo desta 
refeitura que nenhuma empresa interessada no processo havia protocolado os envelopes "A" e "B", e que está 
resente nesta sessão, apenas um licitante, onde o mesmo entregou à Comissão os envelopes "A" e "B" e a 

documentação para o credenciamento. M 09h10min o Presidente declarou encenado o recebimento de 
envelopes, e confirmou a participação de 01 (um) licitante neste certame: 

PROPONENTE REPRESENTANTE 

VITRAN VIAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA JOSE MOREIRA DE LIMA FILHO 
Em seguida, o Presidente procedeu à abertura do envelope "A", concernente aos documentos de habilitação e 
deu vista ao representante presente e credenciado para que rubricasse os documentos de habilitação, e 
perguntando-lhe se tinha algo a declarar, momento em que o representante da empresa VITRAN VIAÇÃO 
TRANSPORTE E TURISMO LTDA, afirmou que NÃO. O Presidente juntamente com os demais membros 
da comissão de licitação passou a analisar toda a documentação apresentada pelo participante, apresentando 
resultado nos seguintes termos: O Licitante VITRAN VIAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, está 
HABILITADO por ter cumprido as normas editalícias, e as normas da Lei Federal 8.666/93. Indagado sobre 
a intenção de interpor recurso, o mesmo respondeu que não tinha intenção de recorrer. Ato continuo, o 
Presidente procedeu à abertura do envelope "E" - Proposta de Preço do licitante habilitado VITRAN 
VIAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. O Presidente deu vista ao presente para que rubricasse a 
proposta. Logo após, juntamente com os demais membros da comissão passou a analisá-la, oportunidade na 
ual se verificou a conformidade da mesma com as exigências fixadas no edital, inclusive quanto ao preço, 

razão pela qual declara a referida proposta de preço CLASSIFICADA com o valor global de R.$ 474.000,00 
(quatrocentos e setenta e quatro mil reais). Indagado sobre a intenção de interpor recurso, não houve 
manifestação da intenção de recorrer. Desta forma, a Comissão Permanente de Licitação declara vencedora do 
presente certame a licitante VITRAN VIAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA com o valor global de 
ES 474.000,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil reais). Nada mais a declarar o Presidente encerrou a 
sessão às 10h30min, mandando lavrar a presente ata, que segue assinada pela Comissão Permanente de 
Licitação e pelo licitante presente 
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VITRAN VIAÇÃO TRANSPORTE E 
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JOSE MOREIRA DE LIMA 
FILHO 

081.081.023-91 



RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTES RESULTADO HABILITAÇÃO 

VITRAN VIAÇÃO TRANSPORTEE TURISMO LTDA 
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RELATÓRIODE JULGAMENTO 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICANO  2017.07.07.1 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte após analisar e 
julgar os documentos de habilitação dos licitantes participantes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
2017.07.07.1, Cujo o Objeto é: Contratação de empresa especializada na execução de serviço de 
transporte intennunicipal de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS para a realização de consultas e 
procedimentos médicos referenciados em outros municípios, conforme especificações no projeto 
básico/termo de referência, vem emitir o presente relatório de julgamento, contendo a síntese dos atos 
realizados, fazendo-o nos seguintes termos.  

LICITANTE PARTICIPANTE 

PROPONENTES 

VITRAN VIAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA  

REPRESENTANTES 
	

CPF 

JOSE MOREIRA DE LIMA FILHO 
	

081.081.023-91 

VITRAN VIAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA 
HABILITADA: Por ter cumprido as normas editalícias 

normas da Lei Federal n° 8.666/93. 

e as 

RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

RESULTADO PROPOSTA 

Classificada em 1° Lugar, com o valor global de R.S 

474.000,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil reais) 

Diante da analise e após lido o preço, esta Comissão declarou vencedora deste certame a 
empresa: V1TRAN VIAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 04.154.972/0001-
91, com valor global de R$ R$ 474.000,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil reais), a que se recomenda que 
seja Adjudicado o objeto da presente licitação para: VITRÀN VIAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO 
LIDA, inscrita no CNPJ sob o n°04.154.972/0001-91. 

É este o relatório. 
Horizonte/ 
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