
Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  2017.07.07.1 

Tendo Presente o Edital de Julgamento e Resultado da licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  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, bem como Parecer pertinente da 

Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, com fundamento no inciso VI, do 

• 
art. 43, da Lei n2  8.666/93 e alterações, HOMOLOGO a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA N2  2017.07.07.1, tipo menor preço, e ADJUDICO à empresa VITRAN VIAÇÃO 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n2  04.154.972/0001-91, o objeto da 

licitação, com valor global de 11$ 474.000,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil reais), tendo 

sido atendida todas as exigências editalícias. 

Item Especificação de Serviço Unid. Quilometragem 

estimada/ano 

Valor (R$) 

Km/rodado 

Valor Total 

(R$) 

Locação de veículo tipo micro ônibus rodoviário, 

capacidade de 24 passageiros, equipado com ar 

condicionado. poltronas reclináveis, para uso no 

transporte de pacientes do sus que necessitam 
de tratamento de hemodiálise, quimioterapia, 

dentre outros, com frequência de uso diário, 

trechos 	intermunicipais, 	inclusive 	finais 	de 

semana. 

KM 48.000 3,95 189.600,00 

O veículo deverá ter no máximo 10 anos de 

uso, 	ser conduzido por motorista habilitado, 

possuir cadastro e habilitação junto ao DETRAN-

CL 

2. Locação de veículo tipo micro ônibus rodoviário, 

capacidade de 31 passageiros, equipado com ar 

condicionado, poltronas reclináveis, para uso no 

transporte de pacientes do SUS em trechos 

inlermunicipais, com frequência de uso diário, 

de 2' a 5' feiras. 

O Veículo deverá ter no máximo 10 anos de 

uso, 	ser conduzido por 	motorista 	habilitado, 

possuir cadastro e habilitação junto ao DETRAN. 

CE. 

KM 72.000 3.95 284.400,00 

VALOR GLOBAL DE 12 MESES R$ R$ 474.000,00 



Rubricá 

Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

Ao Setor Contábil financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se a licitante vencedora para assinatura do contrato no prazo indicado 

no Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 

•
DE AGOSTO DE 2017. 

yi? 
EVERAPDO CAVALCANTE DÓMINGOS 

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

o 


