
 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  DOM  VIÇOSO - MG 

 

 

Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro -CEP 37.474-000 -  Dom Viçoso / MG 

CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br  

 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 034/2019   

 

DISPENSA Nº 016/2019. 

 

TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO BAIRRO ATERRADO 

 

ATA DE JULGAMENTO 

 
Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às treze horas, na sala 
de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Dom Viçoso, reuniram-se os 
Membros da Comissão Permanente de Licitação, Senhor Luiz Antônio da Silva, 
Presidente, Senhor Golias Gomes, Secretário e Senhor Pedro de Moura Campos, 
Membro, nomeados pela Portaria nº 059/2019, de 08/04/2019, para análise e 
julgamento da proposta para prestação de serviços de transporte escolar referente a 
linha 01 (Bairro Aterrado até o Trevo do Bairro Campos), em atendimento ao Setor de 
Educação. Trata-se de uma Dispensa de Licitação referente a empresa remanescente, 
tendo em vista que a empresa contratada no Processo Licitatório nº 006/2019, Pregão 
Presencial nº 001/2019 teve seu Contrato Administrativo rescindido em decorrência de 
extinção e baixa. A empresa, segunda classificada, aceitou a contratação dos serviços 
nas mesmas condições que a primeira classificada, cujo valor por quilômetro rodado 
será de R$1,83 (um real e oitenta e três centavos), sendo que o valor total estimado do 
contrato será de R$ 17.740,02 (dezessete mil, setecentos e quarenta reais e dois 
centavos). A presente dispensa baseia-se no art. 24, inciso XI, da Lei 8.666/93 e suas 
posteriores alterações, e tem o parecer favorável da assessoria jurídica da Prefeitura 

Municipal. A empresa EMC MOREIRA EIRELI- ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
26.381.701/0001-01, sediada na Rua Dom Viçoso Velho, s/nº, Bairro Viçoso Velho, 
Município de Dom Viçoso, MG, confirmou sua proposta e apresentou a documentação 
exigida. Desta forma, a supracitada empresa foi habilitada para a contratação sendo 
que o seu valor ofertado, encontra-se dentro dos valores praticados no mercado e que 
os serviços de transporte escolar são imprescindíveis para o atendimento aos alunos 
da rede municipal de ensino. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e 
lavrada esta Ata que após lida e achada conforme vai devidamente assinada pelo 
Presidente, Secretário e Membro desta Comissão. 
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