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Às 14 horas do dia 28 de dezembro de 2022, reuniram-se a Pregoeira Municipal deste Órgão, 
GIULIANA ARPINI TOREZANI e Equipe de Apoio, FELIPE SANTANA DA SILVA RIBEIRO e 
JAYDESSON GOMES DOS PASSOS, designados pela Portaria nº 005/2022, para, em atendimento 
às disposições contidas na Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, com as 
alterações da Lei nº 8.883/94, realizar os procedimentos referentes ao Pregão Presencial nº
000032/2022, Processo nº 012690/2022, com o tipo de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE cujo 
objeto é contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar 
para os alunos matriculados no ensino básico da Rede Estadual de ensino público, através da 
Secretaria Municipal de Educação.

No horário designado para a abertura da sessão, se fizeram presentes as empresas ARITUR 
TRANSPORTE E TURISMO LTDA, VIACAO JOANA DARC S/A, VIACAO MARILANDIA LTDA e 
VIACAO SAO ROQUE LTDA, com a entrega dos documentos de credenciamento, que foram 
rubricados por todos os presentes.

Acompanharam a sessão os servidores da SEMED, Sra. Andreia Hoffmann e Sr. Jiovany Venturin 
Turetta.

Após o Credenciamento regular das interessadas e a conferência das declarações, foram recebidos 
os envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação" das empresas credenciadas. Seguidamente, foram 
abertos os envelopes "Proposta de Preços" e as propostas conferidas de acordo com as exigências 
do edital e rubricadas pela Pregoeira e pelas interessadas.

Passando-se à fase de lances por lote, o histórico revelou o seguinte: 

Lote 1 Rodada 1: VIACAO SAO ROQUE LTDA lance R$ 138.263,04 (cento e trinta e oito mil duzentos 
e sessenta e três reais e quatro centavos), VIACAO JOANA DARC S/A lance R$ 138.119,02 (cento e 
trinta e oito mil cento e dezenove reais e dois centavos), VIACAO MARILANDIA LTDA lance R$ 
137.974,99 (cento e trinta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos). 

Lote 1 Rodada 2: VIACAO SAO ROQUE LTDA lance R$ 137.830,97 (cento e trinta e sete mil 
oitocentos e trinta reais e noventa e sete centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se 
a disputa do lote subsequente. 

Lote 2 Rodada 1: VIACAO SAO ROQUE LTDA lance R$ 154.218,29 (cento e cinquenta e quatro mil 
duzentos e dezoito reais e vinte e nove centavos), VIACAO MARILANDIA LTDA lance R$ 154.052,64 
(cento e cinquenta e quatro mil cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). 

Lote 2 Rodada 2: VIACAO SAO ROQUE LTDA lance R$ 153.886,99 (cento e cinquenta e três mil 
oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 3 Rodada 1: VIACAO JOANA DARC S/A lance R$ 146.559,31 (cento e quarenta e seis mil 
quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), VIACAO MARILANDIA LTDA lance R$ 
146.381,02 (cento e quarenta e seis mil trezentos e oitenta e um reais e dois centavos). 
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Lote 3 Rodada 2: VIACAO JOANA DARC S/A lance R$ 146.202,72 (cento e quarenta e seis mil 
duzentos e dois reais e setenta e dois centavos), VIACAO MARILANDIA LTDA lance R$ 146.024,42 
(cento e quarenta e seis mil vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos) e não havendo mais 
lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 4 Rodada 1: VIACAO SAO ROQUE LTDA lance R$ 200.427,55 (duzentos mil quatrocentos e 
vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
disputa do lote subsequente. 

Lote 5 Rodada 1: VIACAO JOANA DARC S/A lance R$ 168.358,75 (cento e sessenta e oito mil 
trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos), VIACAO MARILANDIA LTDA lance R$ 
168.153,94 (cento e sessenta e oito mil cento e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos). 

Lote 5 Rodada 2: VIACAO JOANA DARC S/A lance R$ 167.949,12 (cento e sessenta e sete mil 
novecentos e quarenta e nove reais e doze centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-
se a disputa do lote subsequente. 

Lote 6 Rodada 1: VIACAO SAO ROQUE LTDA lance R$ 140.353,63 (cento e quarenta mil trezentos e 
cinquenta e três reais e sessenta e três centavos), VIACAO MARILANDIA LTDA lance R$ 140.139,02 
(cento e quarenta mil cento e trinta e nove reais e dois centavos). 

Lote 6 Rodada 2: VIACAO SAO ROQUE LTDA lance R$ 139.924,42 (cento e trinta e nove mil 
novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), VIACAO MARILANDIA LTDA lance R$ 
139.709,81 (cento e trinta e nove mil setecentos e nove reais e oitenta e um centavos). 

Lote 6 Rodada 3: VIACAO SAO ROQUE LTDA lance R$ 139.495,20 (cento e trinta e nove mil 
quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-
se a disputa do lote subsequente. 

Lote 7 Rodada 1: VIACAO MARILANDIA LTDA lance R$ 141.568,25 (cento e quarenta e um mil 
quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 8 Rodada 1: VIACAO MARILANDIA LTDA lance R$ 129.672,19 (cento e vinte e nove mil 
seiscentos e setenta e dois reais e dezenove centavos) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 9 Rodada 1: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA lance R$ 111.341,57 (cento e onze mil 
trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 10 Rodada 1: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA lance R$ 135.717,12 (cento e trinta e 
cinco mil setecentos e dezessete reais e doze centavos), VIACAO MARILANDIA LTDA lance R$ 
135.521,28 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos). 

Lote 10 Rodada 2: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA lance R$ 135.325,44 (cento e trinta e 
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cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), VIACAO MARILANDIA LTDA 
lance R$ 135.129,60 (cento e trinta e cinco mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 11 Rodada 1: VIACAO MARILANDIA LTDA lance R$ 89.644,13 (oitenta e nove mil seiscentos e 
quarenta e quatro reais e treze centavos), ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA lance R$ 
89.589,86 (oitenta e nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 12 Rodada 1: VIACAO MARILANDIA LTDA lance R$ 119.247,38 (cento e dezenove mil duzentos 
e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
disputa do lote subsequente. 

Lote 13 Rodada 1: VIACAO JOANA DARC S/A lance R$ 150.339,84 (cento e cinquenta mil trezentos 
e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
disputa do lote subsequente. 

Lote 14 Rodada 1: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA lance R$ 139.615,15 (cento e trinta e 
nove mil seiscentos e quinze reais e quinze centavos), VIACAO MARILANDIA LTDA lance R$ 
139.473,98 (cento e trinta e nove mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos). 

Lote 14 Rodada 2: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA lance R$ 139.332,82 (cento e trinta e 
nove mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), VIACAO MARILANDIA LTDA lance 
R$ 139.191,65 (cento e trinta e nove mil cento e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos) e 
não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 15 Rodada 1: VIACAO SAO ROQUE LTDA lance R$ 134.921,93 (cento e trinta e quatro mil 
novecentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA 
lance R$ 134.780,35 (cento e trinta e quatro mil setecentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos) e 
não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 16 Rodada 1: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA lance R$ 105.554,50 (cento e cinco 
mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), VIACAO MARILANDIA LTDA lance R
$ 105.435,36 (cento e cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos). 

Lote 16 Rodada 2: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA lance R$ 105.316,22 (cento e cinco 
mil trezentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos), VIACAO MARILANDIA LTDA lance R$ 
105.197,09 (cento e cinco mil cento e noventa e sete reais e nove centavos). 

Lote 16 Rodada 3: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA lance R$ 105.077,95 (cento e cinco 
mil setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se 
a disputa do lote subsequente. 

Lote 17 Rodada 1: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA lance R$ 138.581,28 (cento e trinta e 
oito mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), VIACAO MARILANDIA LTDA lance R
$ 138.445,42 (cento e trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois 
centavos). 
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Lote 17 Rodada 2: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA lance R$ 138.309,55 (cento e trinta e 
oito mil trezentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), VIACAO MARILANDIA LTDA lance R$ 
138.173,69 (cento e trinta e oito mil cento e setenta e três reais e sessenta e nove centavos) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 18 Rodada 1: VIACAO MARILANDIA LTDA lance R$ 110.013,12 (cento e dez mil treze reais e 
doze centavos). 

As empresas vencedoras da fase de Lances foram ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA nos 
lotes 9, 11, 15 e 16 no valor total de R$ 440.789,73, VIACAO JOANA DARC S/A nos lotes 5 e 13 no 
valor total de R$ 318.288,96, VIACAO MARILANDIA LTDA nos lotes 3, 7, 8, 10, 12, 14, 17 e 18 no 
valor total de R$ 1.059.020,30 e VIACAO SAO ROQUE LTDA nos lotes 1, 2, 4 e 6 no valor total de R
$ 631.640,71.

Finalizada a fase de lances, foi constatado que os preços ofertados pelas licitantes vencedoras são 
aceitáveis por estarem de acordo com os preços praticados no mercado, com base na pesquisa de 
preços constante no processo.

Em seguida procedeu-se à abertura dos envelopes "Habilitação" das empresas vencedoras da Fase 
de Lances, sendo os documentos analisados e rubricados por todos os presentes. Estando a 
documentação de acordo com o exigido no edital, a Pregoeira julgou habilitadas as empresas ARITUR 
TRANSPORTE E TURISMO LTDA, VIACAO JOANA DARC S/A, VIACAO MARILANDIA LTDA e 
VIACAO SAO ROQUE LTDA.

Finalizada todas as fases deste procedimento licitatório, sem oposição de recursos, a Pregoeira 
declarou vencedoras do certame, as empresas ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, VIACAO 
JOANA DARC S/A, VIACAO MARILANDIA LTDA e VIACAO SAO ROQUE LTDA.

A adjudicação deste procedimento licitatório ficará vincula ao Laudo de Vistoria Técnica a ser 
emitido pela Secretaria Municipal de Educação, atestando que as empresas vencedoras 
atendem as exigências constantes do Termo de Referência.

Nada mais tendo a registrar, foi dada por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente Ata, que, 
após lida e achada conforme, foi por todos assinada.

GIULIANA ARPINI TOREZANI 
Pregoeira

FELIPE SANTANA DA SILVA RIBEIRO
Equipe de Apoio
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JAYDESSON GOMES DOS PASSOS
Equipe de Apoio

Licitantes:

ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

VIACAO JOANA DARC S/A

VIACAO MARILANDIA LTDA

VIACAO SAO ROQUE LTDA
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