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ATA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 

 

Aos Vinte e seis dias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dez horas reuniram-se na Sala de Licitações 

da Prefeitura Municipal de Tavares, a pregoeira Catiuce da Silva Vieira, juntamente com o 

Membro da Equipe de Apoio Milca Souza do Nascimento nomeados pela Portaria nº 4.694, , de 

oito de fevereiro de dois mil e dezoito, para a realização do Pregão Presencial nº 010/2019, 

referente à “Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa de 

transportes, para fazer a logística de pacientes do SUS aos grandes centros de referência.  

Entregou os documentos de credenciamento a empresa M F I TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA, cadastrada no CNPJ nº20.587.856/0001-12 representada neste ato pelo senhor Igor 

Cassola da Costa , presente na sessão. 

Após a entrega dos envelopes e averiguada a regularidade no credenciamento, sendo 

assim, considerada apta para etapa de lances, após dados os lances foram abertos os envelopes 

contendo a documentação das empresas participantes, ficando constatado que estava tudo 

conforme exigido no edital em relação às empresas.  Os preços finais contratados foram os 

seguintes. 

LOTE/ 
ITEM 

QUANT. Descrição V. TOTAL Empresa 

01/01 200 

Viagens 
Tavares/ Porto Alegre, veículo com capacidade 

mínima de 42 passageiros. Horário de saída 

será confirmado no dia anterior ao da viagem, 

juntamente com a lista de passageiros, e o 

retorno será após o último paciente ser 

atendido. 

1.500,00 
M F I TRANS- 
PORTES 

02/01 200 

Viagens 
Tavares/Santo Antônio da patrulha, veículo com 

capacidade mínima de 24 passageiros. Horário 

de saída será confirmado no dia anterior ao da 

viagem, juntamente com a lista de passageiros, 

e o retorno será após o último paciente ser 

atendido. 

1.300,00 
M F I TRANS- 
PORTES 
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03/01 200 

Viagens 
Tavares/Tramandaí, veículo com capacidade 

mínima de 24 passageiros. Horário de saída 

será confirmado no dia anterior ao da viagem, 

juntamente com a lista de passageiros, e o 

retorno será após o último paciente ser 

atendido. 

1.300,00 
M F I TRANS- 
PORTES 

04/01 200 

Viagens 
Tavares/Osório, veículo com capacidade 

mínima de 24 passageiros. Horário de saída 

será confirmado no dia anterior ao da viagem, 

juntamente com a lista de passageiros, e o 

retorno será após o último paciente ser 

atendido. 

1.200,00 
M F I TRANS- 
PORTES 

05/01 200 

Viagens 
Tavares/Capão da Canoa, veículo com 

capacidade mínima de 24 passageiros. Horário 

de saída será confirmado no dia anterior ao da 

viagem, juntamente com a lista de passageiros, 

e o retorno será após o último paciente ser 

atendido. 

1.310,00 
M F I TRANS- 
PORTES 

06/01 200 

Viagens 
Tavares/Santo Antônio da patrulha, Tramandaí, 

Osório, Capão da Canoa, , veículo com 

capacidade mínima de 24 passageiros. Horário 

de saída será confirmado no dia anterior ao da 

viagem, juntamente com a lista de passageiros, 

e o retorno será após o último paciente ser 

atendido. 

1.450,00 
M F I TRANS- 
PORTES 

 

__________________________ 

Catiuce da Silva Vieira 
Pregoeira 

 

____________ 
Milca Souza do Nascimento 
Membro Equipe de Apoio 
 


