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PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/0010-PG 

RESULTADO FINAL  

A Comissão de Licitação designada por intermédio da Portaria 862/18, comunica que a Licitação 

Modalidade Pregão Presencial Com Registro de Preço, tipo Menor Preço Por Lote nº 18/0010-PG, 

destinada à locação de veículos tipo: ônibus de turismo completo (modelo DD), semi-leito com motorista 

por quilometro rodado, transporte interestadual, ônibus transporte municipal com motorista, vans para 

transporte municipal com motorista, micro-ônibus transporte municipal com motorista, destinados 

atender as demandas do SESC/TOCANTINS e para atender as excursões do Turismo Social do SESC, foi 

homologada aos seguintes licitantes: 

TUCUNARÉ TURISMO E TRANSPORTE LTDA – EPP 

 

LOTE 01 – Veículo tipo Van para transporte municipal com motorista:  

ITEM DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES QTD UND V. UNIT. V. TOTAL 

01 

Veículo tipo van com 

capacidade mínima para 

15 + 1 passageiros, com 

ar condicionado. O 

veículo deverá 

apresentar perfeitas 

condições de uso e 

conservação. 

 Transporte 
municipal, 
Aeroporto in/out em 
Palmas conforme 
datas, horários e 
trajetos 
disponibilizados pelo 
SESC/TO; 

 Valor por transfer;  

 Com motorista (O 
Sesc/TO não arcará 
com despesas para 
alimentação). 

100 SERVIÇO 
R$ 

195,00 

R$ 

19.500,00 

ITEM DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES QTD UND V. UNIT. V. TOTAL 

02 

Veículo tipo van com 

capacidade mínima para 

15 + 1 passageiros, com 

ar condicionado. O 

veículo deverá 

apresentar perfeitas 

 Transporte 
Municipal, conforme 
datas, horários e 
trajetos 
disponibilizados pelo 
SESC/TO; 

 Valor por diária; 

30 DIÁRIAS 
R$ 

450,00 

R$ 

13.500,00 
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condições de uso e 

conservação. 

 Com motorista (O 
Sesc/TO não arcará 
com despesas para 
alimentação). 

VALOR TOTAL LOTE 01 
R$ 

33.000,00 

 

 

LOTE 02 – Veículo tipo Micro-ônibus para transporte municipal com motorista: 

ITEM DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES QTD UND V. UNIT. V. TOTAL 

01 

Veículo tipo micro-

ônibus, capacidade de 

26 à 34 passageiros, 

completo com 

microfone, ar 

condicionado, ano de 

fabricação a partir de 

2015. O veículo deverá 

apresentar perfeitas 

condições de uso e 

conservação. 

 Transporte 
municipal, 
Aeroporto in/out, 
City Tour entre 
outras demandas, 
conforme datas, 
horários e trajetos 
disponibilizados pelo 
SESC/TO; 

 Valor por diária; 

 Com motorista (O 
Sesc/TO não arcará 
com despesas para 
alimentação); 

 A empresa deverá 
fornecer água 
mineral gelada. 

140 DIÁRIAS 
R$ 

750,00 

R$ 

105.000,00 

ITEM DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES QTD UND V. UNIT. V. TOTAL 

02 

 

Veículo tipo micro-

ônibus, capacidade de 

26 a 34 passageiros, 

completo com 

microfone, ar 

condicionado, ano de 

fabricação a partir de 

2015. O veículo deverá 

 Transporte 
municipal, 
Aeroporto in/out em 
Palmas conforme 
datas, horários e 
trajetos 
disponibilizados pelo 
SESC/TO; 

 Valor por transfer; 

 Com motorista (O 
Sesc/TO não arcará 

120 SERVIÇO 
R$ 

250,00 

R$ 

30.000,00 
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apresentar perfeitas 

condições de uso e 

conservação. 

 

com despesas para 
alimentação). 

VALOR TOTAL LOTE 02 
R$ 

135.000,00 

 

Totalizando R$ 168.000,00 (Cento e sessenta e oito mil reais). 

 

 

NEUZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA 

 

Lote 03 – Veículo tipo Ônibus de Turismo para transporte interestadual com motorista:  

ITEM DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES QTD UND V.UNIT. V.TOTAL 

01 

 

Veículo tipo ônibus de 

turismo completo 

(modelo DD), semi-

leito, com capacidade 

para 52 passageiros, 

som completo de 

CD/DVD, microfone, 

TV, ar condicionado, 

toalete à bordo, 

geladeira, apoio para 

pernas, ano de 

fabricação a partir de 

2016. O veículo 

deverá apresentar 

perfeitas condições de 

 Transporte 
interestadual, 
conforme 
trajetos, datas e 
horários 
disponibilizados 
pelo SESC/TO; 

 Atender 
demandas do 
Turismo Social 
do Sesc/TO; 

 Valor por KM; 

 Com motorista 
(O Sesc/TO não 
arcará com 
despesas para 
alimentação); 

 A empresa 
deverá fornecer 
água mineral 

120.000 KM R$ 5,00 
R$ 

600.000,00 
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uso e conservação. gelada. 

VALOR TOTAL LOTE 03 
R$ 

600.0000,00 

 

Totalizando R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais). 

 

 

 

 

TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA 

 

Lote 04 – Veículo tipo Ônibus para transporte municipal com motorista:  

ITEM DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES QTD UND V.UNIT. V.TOTAL 

01 

Veículo tipo ônibus 

(modelo LD), capacidade 

mínima para 40 

passageiros, completo (ar 

condicionado, cinto de 

segurança, toalete à 

bordo, frigobar, 

microfone e etc), ano de 

fabricação a partir de 

2015. O veículo deverá 

apresentar perfeitas 

condições de uso e 

conservação. 

 Transporte 
Municipal, 
conforme trajetos, 
datas e horários 
disponibilizados 
pelo SESC/TO; 

 Kilometragem livre; 

 Com motorista (O 
Sesc/TO não arcará 
com despesas para 
alimentação); 

 A empresa deverá 
fornecer água 
mineral gelada. 

20 SV 
R$ 

625,00 

R$ 

12.500,00 

VALOR TOTAL LOTE 04 
R$ 

12.500,00 

 

 

Totalizando R$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais). 
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Totalizando o presente processo em R$ 780.500,00 (Setecentos e oitenta mil e quinhentos reais) 

Valor estimado para 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por igual período. 

 

 

Palmas, 29 de outubro de 2018. 

 

 
ADÍLIO RODRIGUES RIBEIRO 
Pregoeiro/Membro da CPL 

 
 
 

 
 FRANCISCO DAMIANA 

PATRÍCIA DE PAULA ALMEIDA OLIVEIRA 
 

Membro da CPL Membro da CPL 


