
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA  

 FUMEC 

  

 

 

HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

   

Processo Administrativo nº 15/10/11.502. 

Interessada: FUMEC 

Assunto: Pregão Presencial n° 027/2015 
 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte para extracurriculares das 

unidades de EJA-FUMEC/CEPROCAMP, através de veículos de transporte de passageiros tipo 

ônibus, micro-ônibus e VAN com combustível e motoristas devidamente habilitados..  

 

Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, inexistindo 

recursos pendentes e a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto do referido pregão, em 

atendimento aos ditames das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e demais legislações 

pertinentes, resolvo: 

.  

1.HOMOLOGAR o Pregão Presencial n° 027/2015 pelo percentual de taxa de administração 

entre parênteses ofertado pela empresa: 

. VM DE SOUZA TRANSPORTES – CNPJ nº 56.714.660/0001-99, para os itens nº 01, 02, 

04 e 05; 

. VIAÇÃO VITALI LTDA – CNPJ nº 11.075.770/0001-10, para os itens nº 03 e 06; 

. JTG DE SOUZA LOPES TRANSPORTES EPP – CNPJ nº 11.075.770/0001-10, , para 

os itens nº 07 

 

2.AUTORIZAR a despesa em favor de VM DE SOUZA TRANSPORTES – CNPJ nº 

56.714.660/0001-99, no valor de R$ 118.790,00 (cento e dezoito mil, setecentos e dezoito 

reais), VIAÇÃO VITALI LTDA – CNPJ nº 11.075.770/0001-10,  no valor de R$ 46.535,00 

(quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais), JTG DE SOUZA LOPES 

TRANSPORTES EPP – CNPJ nº 11.075.770/0001-10, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e 

sete mil reais), perfazendo o total de R$ 192.325,00 (cento e noventa e cinco mil, trezentos 

e vinte e cinco reais) devendo ser oneradas as dotações orçamentárias abaixo do presente 

exercício no valor de R$ 64.108,32 (sessenta e quatro mil, cento e oito  reais e trinta e dois  

centavos). 

60.401.12.363.1083.4345.339039 

60.404.12.366.1084.4346.339039 

 

Publique-se na forma da lei. 

À Assessoria Jurídica para elaboração do Contrato. 

Após, à Coordenadoria Administrativa e Financeira da FUMEC para as demais providências. 

 

Campinas, 24 de agosto de 2015. 

 

Solange Villon Kohn Pelicer 

Presidente da FUMEC 


