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DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE ADJUDICAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2020 - PROCESSO Nº 25/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de transporte de pacientes do Município de Itapoá/SC aos Hospitais e Clínicas do Município de 
Joinville/SC, conforme relação emitida pela Secretaria Municipal de Saúde e especificações constantes no Edital e seus 
Anexos.  
 

À Diretora de Administração 

Sra. ANGELA MARIA PUERARI 

  

Encaminhamos o presente processo licitatório para que seja emitida a competente deliberação, enaltecendo-se que o 

procedimento, no juízo da Pregoeira e Equipe de Apoio, desenvolveu-se dentro dos estritos termos da legislação vigente, 
pelo que a sua homologação é recomendada ao PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2020 - PROCESSO Nº 25/2020 - 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de pacientes do Município de Itapoá/SC aos 
Hospitais e Clínicas do Município de Joinville/SC, conforme relação emitida pela Secretaria Municipal de Saúde e 
especificações constantes no Edital e seus Anexos, e sua ADJUDICAÇÃO é recomendada em favor da Empresa 
MOCELLIN TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.301.096/0001-00 e Inscrição Estadual: 258.577.169, 
com sede à Rua 1300, nº 299, sala 1, Baln. Santa Clara, CEP: 89.249-000, na cidade de Itapoá/SC, representada neste ato 
pela representante legal, a Sr. MARLENE BATAGLIN, portadora do CNPF/MF nº 736.804.439-00 e do CI.RG nº 2.790.854 
SESP-SC, vencedora do objeto da licitação com preço total de R$ 113.480,00 (cento e treze mil quatrocentos e 
oitenta reais), conforme descrições abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN QTDE VALOR MENSAL VALOR PERÍODO 

1 

Veículo de transporte rodoviário com capacidade 
mínima de 26 (vinte e seis) lugares com 
poltronas reclináveis, em bom estado de 
conservação para o transporte de pacientes da saúde 

no trajeto, Itapoá/Joinville e Joinville/Itapoá com saída 
de Itapoá no período matutino e retorno de Joinville no 
período vespertino, de segundas as sextas-feiras, 
perfazendo diariamente uma quilometragem 
aproximada de 220 km diário via BR 101. 

MÊS 10 R$ 11.348,00 R$ 113.480,00 

 
Atenciosamente,  

Itapoá, 30 de março de 2020. 

 

 

Isabela Raicik Dutra Pohl Ricci 
Pregoeira 

 
 
 

 


