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HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N° 009/2022 

 

Processo nº 2022019530, para Contratação de Empresa 

Especializada para locação de veículos utilitários, sem 

motorista, mediante contrato por demanda, para atender 

as necessidades da FESG/UNICERRADO. 
 

 

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o 

procedimento licitatório, em especial o julgamento pela Pregoeira e adjudicação, inserto nestes autos, 

bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas 

disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações posteriores, 

HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão para a Contratação de 

Empresa Especializada para locação de veículos utilitários, sem motorista, mediante contrato por 

demanda, para atender as necessidades da FESG/UNICERRADO, apresentando-se como propostas 

mais vantajosas as das Empresas: 

 

SAUL CONSTRUTORA LTDA, Empresa individual, inscrita no CNPJ: 34.036.413/0001-48 com 

endereço AV. OLINDA, N 960, QD H-4, LTS 01/03, SALA 1307, ED. LOZANDES BUSINESS, 

GOIÂNIA - GO, neste ato representado por VITOR ANDRADE SILVA, inscrito no CPF nº 

045.560.791-52 e portadora do RG 6534608 SSP-GO residente e domiciliado em Goiatuba - GO; 

 

 

Valor Total: R$ 189.600,00 (cento e oitenta e nove mil seiscentos reais). 

 

Importa-se o presente Pregão no valor total de R$ 189.600,00 (cento e oitenta e nove mil seiscentos 

reais), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação Orçamentária abaixo: 

 

03.0301.12.364.0430.2217.339039 

 

 

 PUBLIQUE-SE. 

 

Goiatuba, 27 de julho de 2022. 

 

 

 

Vinicius Vieira Ribeiro 

Presidente da FESG 

ITEM ESPECIFICAÇÕES QTD UND 
VALOR 

UNITÁRIO 

QTD/ 

MESES 

VALOR TOTAL 

12 MESES 

1 

01 Veículo Automotor tipo SUV de porte Médio na cor 
preta, 5 lugares, 0 a 400 km de uso, ano de fabricação 
2022, abastecimento flex (Álcool/Gasolina), mínimo 1330 
cm³ cilindrada, consumo urbano máximo estimado em 
9km/l (gasolina), porta-malas com volume mínimo 400l. 
Deverá ser indicada marca e modelo. 

01 MÊS R$ 10.300,00 12 R$ 123.600,00 

2 

01 Veículo tipo Minivan na cor preta, de até 07 lugares 
com assentos rebatíveis, 0 a 400 km de uso, ano de 
fabricação 2022, abastecimento flex (Álcool/Gasolina), 
mínimo 16,8 kgf.m de potência. 
Deverá ser indicada marca e modelo. 

01 MÊS R$ 5.500,00 12 R$ 66.000,00 
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