
E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87 o:.tntlu:.;;r~~K:~"":t:~~
A ,..~')r~.3do P.."lv cs

PROC. ADM 046/2017 - P. PRESENCIAL 07/2017
-- CTR 70 /2017

/CONTRATO ADMINISTRATIVO DEPRESTAÇlo ÕiSERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR 1
ifroc. Administrativo n° 948/2017 = Pregª-t?_~~~~0E!~1nOOO~[?º17 CTR N° 70/2q!ZJ

•
o MUNICIPIO DE IUIU/BA, estabelecido na PraçaAbílio Pereira, Centro, IUIU/BA, CNPJ/MF
nO 16.416.158/0001-87, neste ato representado por seu Prefeito, Sr, REINALDO BARBOSA
DE GÓES, brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de ldentldade nO 04923403-
07, inscrito no CPF sob o nO 608.929.435-72, residente e domiciliado na cidade de IUIÚ/BA,
doravante denominado CONTRATANTE, E! do outro, a Pessoa Juridica COOPVEL _
COOPERATIVA DE TRANSPORTES, com sede na Avenida Alírio Sales, nO 19, lote J, Quadra
10, Loteamento Parque Candeias, Bairro Candeias, Vitória da Conquista/SAi CEP 45.028-080,
inscrita no CNPJ/CPF sob o 0,0 17.391.886/0001-44, doravante denominada
Contratado(a), neste ato representada por Sinval Alves Boaventura, portador da Carteira de
Identidade n.o 12.007.339-08, expedida pelo órgão SSP/BA e CPF nO 006.098.428-70, celebram
entre si o presente Contrato para contratação Pessoa Jurídica para Serviços de
Transporte Escolar incluindo condutor, conforme especificações contidas no Anexo I do
Edital de Pregão nO 009/2011 r constante do Processo 048/2011, em conformidade com a
Lei N° 10.520/02, e com a Lei N.c 8.656/93 e demais legislações vigentes e as cláusulas a
seguir enumeradas.

cLÁUSULA PRIMEIRA ~ DO OBJETIJ

Constitui objeto do presente contrato a contratação de Pessoa Jurídica para prestação
de serviços no Transporte Escolar incluindo condutor, conforme detalhamento dos itens
no ANEXO I - Planilha de Quantitativos, Percurso e Valores que integrará este instrumento.

• As quilometragens poderão ser ampliadas ou reduzidas diariamente, caso haja necessidade de
redirecionamento de trajeto por parte da fiscalização, da Prefeitura Municipal de IUIU/Bª, que
ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação.

Parágrafo Primeiro ,. Inteoram este instrumente contratual, guardada a necessária
conformidade entre eles, devidamente assinados e/ou rubricados:

a) Edital do Pregão nO 009/201/ os documentos que o acompanham, bem como todos
os termos do Processo Administrat.vo:

b) Proposta d~ CONTRATL\f)/C". e os documentos e especificações que norteiam a
presente execução contratual:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RE"~::nV!fEl'J.EEXECUÇÃO:

O presente contrato será executaco sob t?;ç:irmê ,j,:. empreitada por menor preço unitário,
considerando a natureza da contratação irreajustável nos termos da legislação vigente.
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cLÁUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIfICAÇÕES:
PROC, ADM 046/2017 - p, PRESENCIAL 07/2017

CTR 70/2017

Para a prestação dos serviços, a CONTRATADO(A)será responsável pela contratação dos
condutores (motoristas) dos ônibus; e bem como pela manutenção do veículo, combustível
(óleo diesel), lubrificantes e tudo que diz respeito ao cumprimento do objeto contratado.

Parágrafo Único • O controle das viagens e a supervisão da execução contratual é de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, observando-se que isso ocorrerá em
função da programação de atividades e necessidadesda Secretaria referenciada.

• cLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO:

o valor global deste instrumento é de R$ 513.100,00 (quinhentos e treze nlll e cem
reais) preço correspondente ao valor oferecido no Pregão Presencial nO.009j20:t7 da
Proposta Realinhada da Contratada, a qual É: parte integrante do presente Contrato, onde
serão contratados os dias letívos da data de assinatura do contrato.

Parágrafo Primeiro - O pagamento dos serviçosora ajustados será por Quilómetro rodado,
por intermédio de crédito bancário, após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente
certificada pelo setor competente da Secretaria Municipalde Educação.

•
Parágrafo Segundo - A CONTRATADO(A.)fica obrigada a aceitar., nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicíal do contrato, devidamente atualizado, nos termos do
art. 65, §1°, da Lei nO 8.666/93 e alterações posteriores. As alterações contratuais não
poderão ultrapassar os limites estabelecidos no presente instrumento, salvo no caso de
supressões decorrentes de acordo entre as partes, desde que precedidas de justificativa e
autorização superior.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIçÕeS DE PAGAMENTO:

Parágrafo Primeiro - O pagamento da contratação, objeto do presente contrato, será
efetuado até o 10° (décimo) dia útil, contado da data da apresentação da Nota Fiscal,
devidamente certificada pelo agente responsável do setor competente para a devida
certificação.

Parágrafo Segundo - A Secretaria Municipal de Educação, por intermédio do Setor
competente, deverá elaborar relatório de execução de serviços devidamente certificado, pelos
Diretores das Unidades Escolares, cujos alunos serão transportados pela CONTRATAD(O)A,
constituindo-se este em documento imprescindível para a liquidação das despesas.

Parágrafo Terceiro - No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar as seguintes
referências:

:_-'l~--;t:'_j.:_·.i.",+e :;.iG_';.ta,::-,':~:, .=:-. "c: rre r c s
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a) O objeto da prestaçãodos serviços;
b) O número do processoque deu origem à contratação;

;ORoe. ADM 046/2017 - P. PRESENCIAL 07/2017
CTR 70 /2017

Parágrafo Quarto - Para efetivação do pagamento, a(o) CONTRATAD(O)Adeverá apresentar
os documentos comprobatórios de sua regularidade fiscal.

Parágrafo Quinto - Havendoqualquer irregularidade na Nota Flscal/Fatura ou qualquer outra
circunstância que desaprove a liquidação e a despesa, a mesma ficará pendente e o
pagamento sustado até que a CONTRATADO(A)adote as medidas saneadoras necessárias.

cLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE:

• o valor determinado na Cláusula Quarta" poderá ser reajustável a partir da data do reajuste
dos combustíveis, considerando 50% (cinquenta por cento) do valor do reajuste do
combustível, aplicado sobre o valor do km rodado, e se houver redução do combustível, será
aplicado a mesma fórmula;

cLÁUSULA SÉTIMA ~DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

O prazo de vigência do presente contrato é contado a partir da data da assinatura do termo
contratual até 31/12/2017, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei nO8.666/93.
A prestação dos serviços de transporte dar-se-é durante o período letivo; isso implica dizer que
haverá a suspensão automática da execução contratuai no período de férias e do recesso
escolar.

CLÁUSULA OITAVA - CASOSDE FORÇAMAIOR

São considerados casosde força maiores, para isençãode muita, quando o atraso na prestação
dos serviços do Transporte Escolardecorrer de:• a) falta de pagamento devido pela CONTRATANTEdurante os dias correspondentes a

esseatraso;

b) paralisação imediata das aulas não previstas no calendário escolar;

c) calamidade pública;

d) chuvas copiosase suas conseqüênciasque impeçam o tráfego de veículos;

e) outros que enquadrem no conceito do parágrafo único do art. 1.058, do Código Civil
Brasileiro.

cLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁR!A

As despesas decorrentes deste processo lldtatório, correrão à conta da dotação
orçamentária, consignada no Orçamento Geral do Munlcipto para o exercício financeiro de
2017, conforme segue abaixo:

:::,·:.::t",'_)!',':i.nd=-- -Lj_,::.:~t_a:;:t;·(2S e :~(_;'It.ra':~'!:i
(;TR iJ7J/2017 - Vi~c~~12jca ?r~[2~~~!r3
"Ji.qê"ç:;'a 24/C';/2DJ_f o. :<: 'J .:: r:
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01.04.2018/ 33.90.39.00 (P.F.) Fonte: 01, 15
01.04.2011 / 33.90.39.00 (P.F.) Fonte: 19
01.04.2013 J 33.90.39.00(P.F.) Fonte: D1
01.04.2021/33.90.39.00 (P.F.) Fonte: 04

cLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAçÕeS DA CONTRATADA:

PROC. ADM 046/2017 - P. PRESENCIAL 07/2017
------ CTR 70/2017

Sãoobrigações da CONTRATADA:
a) Contratar pessoa (5) para conduzir (em) o (5) veículo (s) (ônibus), que sejam de

comprovada idoneidade moral e capacidade profissional;
b) Exigir dos condutores dos veículos (ônibus) que estes se apresentem nos locais de

trabalho vestidos adequadamente.
c) Colocar como condutores dos veículos (ônibus) contratados, pessoas

comprovadamente habilitadas na forma prevista pela legislaçãode trânsito;
d) Responsabilizar-sepor toda e qualquer avaria que os veículos (ônibus) venha a

sofrer, durante a execução dos serviços, momento em que este deverá ser substituído
imediatamente, para se evitar a paralisaçãodos serviçoscontratados;

e) Substituir; imediatamente, todo pessoa! que sem motivo justificado venha a se
ausentar durante suas atlvídades do locai de trabalho, ou cuja presença for julgada
inconveniente pela CONTRATANTE,por intermédio da Secretaria Hunicipal de Educação;

f) Executar os serviços contratados de acordo com as especificaçõesestabelecidas pelo
CONTRATANTE,por intermédio da Secretaria Municipal de Educação,obedecendo as condições
fixadas neste contrato, em licitação e na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRli'-1EIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

•
São obrigações do CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento nas datas aprazadas;
b) Dar livre e completo acesso ao pessoal da CONTRATADA, encarregada do

cumprimento dos serviços objeto deste contrato;
c) Responsabilizar-sepela organizaçãodos serviçosobjeto da contratação;
d) Nomear comissão de fiscalização, a qual terá poderes para acompanhar a execução

dos serviços, podendo receber, atestar, rejeitar, orientar a(o) CONTRATADO(A),tudo para a
melhor prestação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

A(O) CONTRATAD(O)Aassumirá integral responsabilidadepor danos causados ao Município de
IUIU/BA ou a terceiros, decorrentes da execução deste contrato, inclusive por acidentes,
mortes, perdas, destruições parciais ou totais. O Município de lUIU/Ba isenta-se de todas as
reclamações que possam surgir referentes a este contrato, ainda que as mesmas sejam
resultantes de atas de seus prepostos ou de qualquer pessoa fisica ou jurídica em sua
execução.
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Decorridos 10 (dez) dias de atraso no iníôo da execução contratual do objeto especificado na
Cláusula Primeira deste instrumento, poderá o CONTRATANTErescindir o contrato, sujeitando
se a CONTRATADAao pagamento da multa e aplicaçãodas sanções previstas em lei, sem ônus
da ação cabível para ressarcimentode orejuízo decorrente da inadimplência.

•

Independente da possibilidadede rescisão contratual, com as conseqüências previstas em lei,
reconhecidos os direitos da administração previstos no alto 77 da Lei nO 8.666/93, a
ínexecução total do objeto deste contrato, ensejará aplicação de muita correspondente a 6%
(seis por cento) do valor do contrato atualizado.

As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos que a(o)
CONTRATADO(A)tiver direito, competindo-lhe, no caso de insuficiência de crédito, pagá-las no
prazo de lO(dez) dias, contados do recebimento da notificação da Secretaria Municipal de
Educação,

As multas previstas nesta seção não têm efeito compensatório e consequentemente o
pagamento delas não exime a(o) CONTRATADO(A)da reparação de eventuais danos que
forem causados ao CONTRATANTEou a terceiros, em decorrência de culpa ou dolo, na
execução dos serviços objeto da contratação,

Parágrafo Primeiro - Será facultada ao CONTRATANTE,aplicar àto) CONTRATADO(A),a seu
exclusivo critério, quando a gravidade da falta assim Justificar, sem prejuízo das penalidades
previstas em Lei:
a) advertência;
b) multa na forma prevista na Lei 8.666/93 ou no contrato;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o
Município de rUIU/Bar pelo prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de idoneidade para licitar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes de punição; até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, reabilitação esta que será concedida sempre que a
CONTRATADAressarcir ao tJfuniCÍpiode IUIUjBA pelos ::;f'ejuízos2, após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base nas letras "3", "b" e "c".

Parágrafo Segundo - As penalidades que venham a ser aplicadas, somente poderão ser
relevadas pelo Município de IUIU/Ba, mediante justificativas a critério do Chefe do Executivo
Municipal.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ENCAR.GOS;

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciárics, fiscais e
resultantes da execuçãodeste contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO:

É expressamente vedado à(o) CONTRATADO(A)transferir a terceiros as obrigações assumidas
neste contrato, sem expressaanuência do ~lJunicípíode IUIUjBa.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO:
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São motivos enseja dores da rescisão contratual, sem prejuízo dos demais motivos previstos
em lei e neste instrumento:

a) O descumprimento de cláusulas contratuais ou das especificaçõesque norteiam a execução
do objeto do contrato;
b) O desatendimenta às determinações necessáriasa execuçãocontratual;
c) A prática reiterada, de atas considerados como faltosos, os quais devem ser devidamente
anotados, nos termos do § lOdo art. 76 da Lei Federal nO8.666/93;
d) A dissolução da sociedade,a modificação da modalidade ou da estrutura da PessoaJurídica
desde que isso venha a inviabilizar a execução contratual;
e) Razõesde interesse público, devidamente justificados;
f) A subcontratação parcial ou total, cessão ou transferência da execução do objeto do
contrato;
g) A rescisãocontratual, poderá ser determinada:
h) Por ato unilateral, nos casoselencados no art. 78, incisos I a XII, da Lei nO 8.666/93;
i) Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os objetivos da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PRERROGATIVAS:

São prerrogativas do CONTRATANTE:

•
- empreender uniíateralmente, modificações nos termos do contrato, desde que objetive
atender ao interesse público, ressalvadoos direitos do(a) CONTRATADO(A);
- rescindir unilateralmente o contrato, desde que comprovada a inexecução parcial, total ou na
ocorrência dos fatos elencadosno art, 78 da Lei nO 8.666/93;
- rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que conveniente aos
interesses da Administração;
- a rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade superior.

CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO:

o presente termo contratual está plenamente vinculado às disposiçõesdo Pregão Presencial
nO 009/2017 e a Propostada CONTRAT,4,DA.

cLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA MA,NU1"ENÇÃOE DO SINISTRO

Correrão por Conta do(a) CONTRATADO(A) todas as despesas de manutenção do veículo,
compreendendo, a reposição de peças e acessórios, bem como o risco relativo a acidentes,
incêndios, furto ou roubo do veículo ora a disposiçãoda administração.

L-;..:',,· . _.e a. -'1"~
(;TF:, 0';'0/'):.11

o.i "::., ::~~:~{·::;_t.U!.;; ~·1:-"
V~0énci2 2~!O~.201~ ~ J~ _2
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cLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS:

PROC. ADM Q46/2017 - P. PRESENCIAL 07/2017
CTR 70 /2017

o presente contrato será regido pela Lei nO 8.666/93 e suas alterações posteriores. Caso haja
dúvidas decorrentes de fatos não contemplados no presente contrato, estas serão dirimidas
segundo os princípios jurídicos, aplicáveis a situação fática existente, preservando-se o direito
dota) CONTRATADO(A),sem prejuízo da prevalência do interesse público.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA HABILITAÇÃO:

O{A) CONTRATADO(A)obriga-se a manter durante a execução contratual, todas as condições
que a habilitaram no certame, sob pena de rescisãocontratual.

cLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Carinhanha/BA, para dirimir dúvidas e controvérsias
oriundas do presente termo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO:

Após a assinatura deste contrato, o CONTRATANTEprovidenciará a publicação do mesmo ou
de resumo no Diário Oficial do Município conforme dispões o artigo 61, parágrafo único da lei
nO 8.666/93.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, que
depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e duas e ternunhas que bém o
assinam.

•
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ANEXO I

QUANTITATIVOS, VALORES E PERC'.uRSOS

LOTE 01

f----- - ----- ESCOLAS '---r-'~~-~E .----r.~:-'~M I T~~~L I VALOR- I VALORTO;:]
ROTA

IPindorama, Capoeiras, vol. Estad. Jorge I I I
! l~:~·m,Morrode '""."0' '~~::,~~~:;:.,~::' I" 60'b" I I 10, i 8 000 I R' :;,'" I RS 29 600,00 I
I ", ::;';!~;;n':~::"~::'~~h.~-j~~~~~,="C:':'~~E:::-1-- 2:-1 ~i:~O- j' ~--:i----ijl---1~~: .; -~',~:-., 21498,00
, Marcos Guerra a íulu ' IEdivaldo Boaventura I 001 US i:-,l~~~!~~i~:~:~:~1~~it~o~~:~"~~1-;. ~i=:1---: " - -+- ~--, ----;-.: RS 2,40 RS 2112(),OO i

.• 1-~'!·t~li.St:I~'~ii;~~~:=:=~~:~~~i~:~':':i,I... 2 ...····.i·l' Ônibus -(-_ - - - -- - ' 44 + 8,800 R, ',49 R~~~~903'2~11
, Edivaldo Boaventura 1 .r: ::::,~:::~go.~~~~~~~~'t--~'~~:~t--- -36--f=t~'~:-i:'-:2~H~~--:O::~~

I_~_ ! ~~~inh~~~~ de Cima a ___l~;;i:;;~~~_l_l~.. L_~_~~~_L___ 30 L__~~~_jR$ 4,00 R$24.0~,~..J
c í rc t cr ie de- Licitacõe s e C:)",tratcs
C'IF ')1C//OJ7 \,lincuJ'H:ir· a r-r-efe í t.u.re ~1tlD.iC~p.;;1 df :,(1j(: C:N?J :f:~(:}6 __-}~)~~/\}(.l()~-H_';
Vjqe~ci~ 24/0~!2D17 à 31 12;201J
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Faz. Promissão, Retiro, Escola Municipal I I I ~CTR70 /2017
LagoaRedonda,Rio F",,'= Guedes +

1-- ILag~-a-d-a~-~-ça-,-L-a-g-O-a--T~~::~,!·~~::~,e --r 32 I J
t~E,_ra_a__,._,_,l;;,~;~a~_--,-__7_--,-v_E_':oL L~ -VALOR TO:::O::T::: i:~;:~,~d

I----l- -- - - - -----------1,' ~S~OLAS I ~":E IMO~ELOTI--~~----[-KM -~M I:~;:::IVALOR, r VA~O:T~T=l_1
I'TE:1, R:T~__ .'OOI;::::::S' '_ii ALUNOS~!~~:ID~=~~~~~A ' ':I~::_I.:6!.~~.,um:;:;:"dluI
I 9 . Belém, R. da. capoefras Francisco G,md.. , 3. M',,~ I 20 I . ~" " ,

li Fazenda ltaúna a Centro Educaclonal ! 4 I Velculo 29 ' 5.800 R$ ,

~_,:,n:"m· J;~i~~::t~,l~L04l ,_,_j L__ J:,1'::.:,
>#)_
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I Escola Municipal f i--l
Mata Grande, Boa Nova a Francisco Guedes e 6 Veículo 16 I 3.200 R$ 290 R$ 9.280,00

11 Pindorama f~~~~aE~~~~nC~~~al 06~ ------ _.-- ---- -- - - - r __.. _ -.J!--' ~'__-.----.- " --.-..,..- -.. - -~--- ~- - -ÊscolaMunicjpãT------- ~

'

I 12 Varginha, Lagoa Grande e Francisco Guedes e 18 van', 25 , 5.000 R$ 3,1U R$ 15.500,00
Serrinha a Pindorama Centro Educacional j

L Lucinda Rebinalo -------[--- ---- __- ..__[ --t-----.-_I ------- -- - ..- - EscôTã-Mumcipa(-----·

j 13 Riacho das Capoeiras a I Francisco Guedes e 7 Veículo 1 7 1.400 R$ 5,00 R$ 7.000,00
Pindorama [ Centro Educacional

[ Lucinda Rebinato -------- - - --------. ---- -- ----r----- .,..._.._.__, _-, ---------- - -:-cen-:ro Educ. EdiVãldõ--

I Boaventura. Centro ,':! " I
Educacional Duque de I .

Fazenda Boa Sorte to BR Caxias, Centro 112 Van 17 I 3.400 I R$ '),70 R$ 1:: 580 00 II'

14 030 Educacional Paulo I
Freire e Escola I l I

! I I ~~l~ICli)alPedacmho do ~- j_ _ .L. L ~

m-=:': ";', rC~~tco""oe'Éd",id~ - 'I _",- Veículo ' 10 : ',000 I R' 5,8D R$ 11.600,o~~
::e~~;~~a:ea :a~:(~:!ro t~~~;~n~~:c Edivaldo-- t--;-- 4 800 H$ R$

1 1!J
Gu°!.q ••~eel·lí.:o~_a-_o_o_-r_-e-_.•_·I·~-.I-:O--__-_ - ~-oB.O-~~I.-I'!(-)enn~t-Lel-.r~ae-~.~..:-,_--. _-._-_)_-__--_7,- --- ·1

":__ ., J _ -., _ velc~í~;·_I_-----16_~_-r~~--- ~_=-~~O~:R'-348j-,_~_2_':'80,OO I
: 18 I Joaquim de Anésia à Casa. Mana Ouitéria 4! Vei~,ul~_I 20 ! J 4.000 i R$ 2.741 R$ 1(l.94~,O~__

l_-_:~~-:_..L~~~~=~_=__ .1.- __ _.__ .. ., :_~~.-_~~_____ ___..__ . ~~~~R~~_~~~~~_ll?_:;:E_~2, R$ i_1~_:500.00

)i:et.C~l!i de ~~cir~çõ82 e ContrAtos
"TF (J1C1/.Jl"/ v incujacio a ?l_'.::',t:,,:-',itUI:;'l '''iunicipfll ,jl~~·,:,Ui.l!Ct-iP,J ,(~.1,C, ~se, OUDL···e·i
ViO&!l(:l~ 24!ü~!201'7 ~1!12!2017
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-PREF'EITURA MUNICIPAL DE IUIU~,
ESTADO DA BAHIA lUlU

CNPJ: 16.416.158/0001-87 ~~:;.=~
A F'o.,ç~ <1..-,. j."OVQE-mail: pmíuiugp@hotmail.com

PROC. ADM 046/2017 - P. PRESENCIAL 0712017
CTR 70/2017

LOTE03

--:~----:O~~~-~~-lVALOR·
DIÁRIA - Estimado ESTIMADO

200 dias
- NOT. letivos POR KM

VALORTOTAL·
Estimado 200
dias letivos

1.200 R$R$ 8.400,007.00

Página 11
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~..'."t.j.11........•..........".•...•"......•.......'.~.~....:."<'. ,." •• -jtl~ü
LOTE04

-PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU
ESTADO DA BAH]A lUlU

E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87 ~_~a,~~~
A ~c>,rç~ do ,"0,-,0

PROC. ADM 046/2017 .. P. PRESENCIAL 0712017
CTR 70/2017

., - T- ~~;~;~s'A~~~~S I~g!~~sloJ::-,"~~'-o,l~",:~~.:I E~';~DÕ V~~~,~~T~-
. I A PARTIR • MAT. ..VESP. ..NOT. ~~~j:~~SIPOR KM dias letivos

~

_.---.--.--- --I~~it:;~Fe~:r:;-~aiano -------~ ..-~-- ... - ---- -------f------------
271'''",

~"~'m';aG',.,~ e-c.-..~r_.~.-..p~=G,,",mb; ~ 50L on ..;.~.." '.-.-._-.- -.2:_0_ _ 48.000 R'_':4O ,"$ ~72~~:: __
____ _ .. _ _ __._ __ y~l()R!(.l!l\lDO':()!~C>4.1R$_~!:~ºº~ºº

28 Caracol, Agrestealuiu
!__ _J___ _

291~~~~_:::,ulu

I
r ITEM

JL _

KM KM TOTAL KM VALOR - VALOR TOTAL
DIÁRIA DIÁRIA -Estirnado ESTIMADO Estimado 200200 dias
-VESP. • NOT. letivus POR KM dias letivos

...__.-_.__ ..._.._._ .......

36 2.160 R$ 3,50 R$ 7.560,0

......_._ ...

i 24 1.440 R$ 3,50 R$ 5.040,00I
.. . --_ ...._._-_ ..._._.-

...r....-~·~-·-··--....,---------
N0 DE i flliODELO" I ~M

ALUNOS i LUGARES D!AR!.4
! A PARTIR - MAT.

ESCOLAS
ATENDIOAS.

o

-i

J
Dir:etcri<", de i.i c ; taçtc:. Ccr.t r a t c s

r'TI\. C'}:)/;~U17 Vi.;~-_'uL::d(' a. Pre I'e iLur a ;v'lu n ici pn! de IU_lT_j r:;NP•.J l(;."._U·.::.',,::~:'():\O_l_-g~·,
~ig&~ci~ 24/(14:2íll A 112:·20J.7
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ti
PREFEITURA MUNICIPAL DE nnu

ESTADO DA BAHIA. lUlU
E-mail: pmiuiugp@hotmaíl.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

PROC, ADM046/2017 - P. PRESENCIAl~_07/201I
CTR 70/2017

l~-~_E_~_~-~~~~=~:_1=~_j_~~_4_0~~I~~~_V~A-_L~I_O~R~T-~~:!:~j
Valor Total: R$ 513.100,00 (quinhentos e treze mil e cem reais)

- Presidente
COOPVEí - COOPERATIVA DE TRANSPORTES

l~iretoria de Licl~~çb8S e Contratos
'.'lF /01 </_',_:ll ·)!.ddc a r;{(:,fei .u r o 'iu~-d(·ipt.d t:k: .l lfI U CNP,:r
~igêJ1f~ia 24![}q;2í}1 ~ 12/2017
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