
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-BA £

CNPJ. 16.444.804/0001-10 \

\

Circular Interno n°. 258/2020

Sobradinho/BA, em 18 de dezembro de 2020.

Vossa Excelência,

Dr. Luiz Vicente Bertí Torres Sanjuan

Exmo. Senhor Prefeito,

Informamos o Termo Aditivo 02 Contrato n°. 054/2018, proveniente do resultado do

Pregão Presencial SRP n°. 037/2017, que trata da Prestação de Serviço de

Transporte, destinado a atender as necessidades das Secretarias Municipais, tendo

como contratada a empresa CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E

TRASNPORTES LTDA vencerá seu prazo de vigência em 31/12/2020.

No entanto, não podemos ter a sua descontinuidade, haja vista a necessidade do

transporte para atender as demandas oriundas das diversas atividades a serem

realizadas pelas Secretarias Municipais solicitantes.

Face a relevância da continuidade dos serviços cujo contrato n°. 054/2018, trás em

seu objeto, solicitamos com brevidade a viabilização dos procedimentos destinados

a prorrogação do prazo pelo período de 03 (três) meses.

Na certeza de sermos atendidos, antecipamos os nossos mais sinceros

agradecimentos.

JLM±
Mary Selma de Almeida Costa Rocha

Secretária de Fazenda e Administração

U
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

PRAÇA PROFESSOR GALGADO

CENTRO

MONTE SANTO 8A

CNPJ: 13.698.766/0001 H

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão emitida em 25/11/2020 sobre número: 1253/2020.

Certifico que a empresa encontra-se inscrita neste município sobre inscrição 540708 , em nome de (a):

Empresa: CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI

Fantasia: CMS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

C.N.PJ/CPF: 18.927.816/0001-20

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FRETAS , n°: 73

Complemento: ESCRITÓRIO

Bairro: CENTRO

Cep: 48800000

Não possui até a presente data qualquer débito ievantado junto ao erário.

As certidões fornecidas não excluam o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os

débitos que venham a ser posteriormente apurados pela autoridade administrativa competente.

OBS: As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os

débitos que venham a ser posteriormente apurados pela autoridade administrativa competente.

Qualquer rasura tornará nulo este documento.

MONTE SANTO - BA, 25 de Noverrt.ro de 2020

Validade da Certidão de Noventa dias a contar da data de sua emissão.

*- i àtmberto íoarSantos
;.-Je do Departamento
-rxjiaçioe Fiscalização
«ETO19Í/2018

Identificador Web: 13C23.121-,3 . 2

http://www.montesanto.ba.gov.br.'
12S.K.40.6S86



GOVERNO DO EST \f)O DA BAHÍA

SECRETARIA DA F \/ENDA

Emissão: 02/12/2020 09:18

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código \£

Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20203607471

RAZÃO SOCIAL

CMSEMPREENDIMh

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111.961.047 -BAIXaDí

N 1 OS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EI

CNPJ

18.927.816/0001-20

Fica certificado que não constam, até h presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima

identificaca ;elativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida

Ativa, de competência da Procurador --, Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/12/2020, conforme ^ortana n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua

emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a aprese - ição conjunta ao cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da

Sec - iaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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02/12/2020

BRASIL Acesso à inform

Certidão Internet

Participe Serviços Legislação

Receita Federal
CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradona-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 18.927.816/0001-20

Ressalvado o direito de s Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que

não constam pendências en seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenca Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos púbicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da ;^FB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas'a'a 'd1 do parâgr ifo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão

endereços <http://rfb.gov.br-

stá condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

.ü <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com Dase na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:19:04 do dia 02 '12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2021.

Código de controle da certiaà -. 125C.D383.2ECC.F1B8

Qualquer rasura ou emenda ..walidará este documento.

Nova Ce ita Preparar página

1 para impressão

servlcos.receita.fezenda.gov.br/servico8/certidao/cnd ■njuntainter/EmJteCertidaolnternet.asp?ni=189278i6000120&passagens=1&tipo=1 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS^ V^

Nome: CMS EMPREEU:

E FILIAIS)

CNPJ: 18.927.816'"

Certidão n°: 318G

Expedição: 02/12/.

Validade: 30/05/2:

de sua expedição.

Certifica-se que

(MATRIZ E FILIAIS)

NÃO CONSTA do Ban:

Certidão emitida .

Trabalho, acresce:

na Resolução Adrn:

Trabalho, de 24 -.

Os dados constar.

Tribunais do Tr^

anteriores à da:

No caso de pessoa

a todos os seus e

A aceitação des:

autenticidade r_;:

Internet (http:

Certidão emitida '_?

4ENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI (MATRIZ

Jl-20

,4/2020

;0, às 09:20:07

,. - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI

mscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.927.816/0001-20,

Nacional de Devedores Trabalhistas.

: :n base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

.- ido pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

■stiativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

agosto de 2011.

s desta Certidão são de responsabilidade dos

■)lho e estão atualizados até 2 (dois) dias

da sua expedição.

urídica, a Certidão atesta a empresa em relação

. ibeiecimentos, agências ou filiais.

- certidão condiciona-se à verificação de sua

mortal do Tribunal Superior do Trabalho na

■■ww.tst.jus.br) .

■ ^tuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Naciona.

necessários à i g ■■

inadimplentes per .

estabelecidas em -

acordos judiciai.-

recolhimentos cr

emolumentos ou a ■

de execução de ac

Trabalho ou Comis

de Devedores Trabalhistas constam os dados

tificaçâo das pessoas naturais e jurídicas

te a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

-itença condenatória transitada em julgado ou em

trabalhistas, inclusive no concernente aos

-videnciários, a honorários, a custas, a

-olnimentos determinados em lei; ou decorrentes

dos firmados perante o Ministério Público do

o de Conciliação Prévia.



16/12/2020 Consulta Regularidade do Empregador

hrpnm.r

CAIXA ECONOM: DERAL

Certificado de Regularidade do

FGTS -CRF

Inscrição: i8.-:7.8i6/oooi-2O

Razão Social: cv-h =mpreendimentos construções e transportes eireli

Endereço: rti .xeirade freitas 73 / centro / monte santo / ba / 48800-000

A Caixa Econômica federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,

da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes /; contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o pgts.

Validade:08/12/2020 a 06/01/2021

Certificação Número: 2020120804340029482723

Informação obtida em 16/12/2020 12:12:10

A utilização desut- Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a .enfjcação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/CQ'. naEmpregador.jsf
1/1



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho V
&•/

..C**

DESPACHO: AUTORIZOo atendimento do pedido realizado pela
Secretária Municipal de Fazenda e Administração, constante na Cl. SEFAZ n°.

258 de 18 de dezembro de 2020, objetivando a manutenção das condições

incialmente avençadas entre as partes que celebraram o Contrato n°.

054/2018, desde que, atendidos os pressupostos legais, que serão analisados

pela Procuradoria Geral do Município, devendo essa Administração atender

o rito pertinente da matéria para que surta os seus efeitos. Assim, que seja

encaminhado a PGM os autos do Pregão Presencial SRP n°. 037/2017.

Sobradinho (BA), 21 de dezembro de 2020.

Luiz Vicente

Prefeito

CNPJ n.° 16 444.804/0001-10 r Av. José Balbino de Souza, S/N

Sobradinho - Bahia l Fone: (074) 3538-3030



Estado da Bahia /

Prefeitura Municipal de Sobradinhp

l

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER

Ref.: Contrato n°. 054/2018

Assunto: Continuidade dos serviços objeto contratual.

O Cnefe do Poder Executivo, realizou despacho em 21 de

dezembro de 2020 encaminhando os autos do Pregão Presencial SRP n°.

037/2017, a Procuradoria Geral do Município, objetivando a efetiva análise e

elaboração de parecer relativo ao pedido expresso na Cl. n° 258/2020, da lavra da

Secretaria Municipaí de Fazenda e Administração.

Ao analisar o processo licitatório em tela, constatamos que em seu

tramitar foram atendidos as exigências legais; a realização do 2o, 3o e 4o Termo

Aditivo ao Contrato n°. 054/2018; a Cl. SEFAZ n°. 258/2020 justificadamente, de

forma tempestiva, solicita a realização dos procedimentos destinados a manter a

prestação dos serviços objeto do Contrato n°. 054/2018 nos termos da iei 8.666/93

e alterações.

É o relatório, passo a decidir:

Em princípio, a duração dos contratos regidos pela Lei n° 8.666/93

fica adstrita à vigência dos créditos orçamentários, ou seja, à anualidade, conforme

o caput de seu art. 57. Contudo, a própria lei abre exceções. Entre elas, figura a

prestação de serviços executados de forma contínua. Nesse caso, a duração está

limitada a sessenta meses, devendo ser dimensionada com vistas à obtenção de

preços e condições mais vantajosos à Administração.

Segundo Marcai Justen Filho (in 'Comentários à Lei de Licitações e

Contratos Administrativos1, Ed. Aide, 4a Edição, págs. 362/364), os serviços

contínuos estão enquadrados nos contratos de execução continuada os quais

impõem à parte o dever de realizar uma conduta que se renova ou se mantém no

decurso do tempo

Já Jessé Torres (in 'Comentários à Lei de Licitações e

Contratações da Administração Pública', Ed. Renovar, 1994, págs. 349/351) se

pronuncia sobre a matéria, afirmando que a prestação de serviços de execução

contínua é aquela cuja falta paralisa ou retarda o serviço de sorte a comprometer a

correspondente função estatal ou paraestatal. Acrescenta, ainda, que cabe à

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 ü Av. José Balbino de Souza, S/N

Sobradinho - Bahia G Fone: (074) 3538-3030



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinhoi

'
Administração, diante das circunstâncias de cada caso e do interesse do serviço,

decidir pela prorrogação dos serviços contínuos por até 60 meses.

Díanie do exposto, e desde que respeitadas as observações deste

Parecer, principalmente no que tange à instrução processual, que seja realizada um

levantamento de preços no mercado, uma vez constatado que os preços e

condições contidas no Contrato n°. 054/2018 é a mais vantajosa para a

Administração, poderá ser realizada a prorrogação do prazo mediante celebração

de Termo Aditivo bilateral, devendo ainda ser elaborada uma justificativa,

apontando sobre a conduta da Contratada. Caso ao final, seja comprovada a

inviabilidade da prorrogação, deverá a Administração realizar abertura de processo

administrativo com fins licitatórios destinados a contratação dos serviços ora

necessários.

É o parecer, s.m.j.

Sobradinho (BA), em 23 de dezembro de 2020.

Hélder Luiz Freitas Moreira

Procurador-Geral do Município

CNPJ n ° 16.444.804/0001-10 i Av. José Balbino de Souza, S/N

Sobradinho - Bahia LJ Fone: (074) 3538-3030



COTAÇÃO DE PREÇO
Prefeitura Municipal de Sobradinho-BA

Secretaria de Fazenda e Finanças

Setor de Compras Municipal

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transportes, destinado a

atender as necessidades das Secretarias Municipais.

PROPOSTA FINANCEIRA

ITEM

LOTE

01

01

02

03

ESPECIFICAÇÃO
QUANT.

Veículos

/mês

Secretária de Educação

Caminhonete Cabine Dupl.

Motor de 2200 cilindradas {cr

04 Cilindros; Direção h:

Transmissão mecânica de

frente e 01 (uma) à ré; 7

dianteira independente; 04 ;

Capacidade para 05 (cinco)

condutor; Cintos de segurar

para os bancos laterais (;

subabdominal no banco

condicionado; Reservatório :

litros; Biodiesel; Freio hidráu1

especificação superior; Prote!

Buzina dupla; Compartimenh

Bancos de série e demai

obrigatório, exigidos pelo

qualquer reparo ou substituk

de qualquer ocorrência, por c:

- Com logomarca na forma de!

- KM LIVRE,

- Combustível por conta da ■

- Sem Motorista

Automóvel com: Motor de 1

(quatro) portas; Transmissão i

à frente e 01 à ré; Apoios

dianteiros; Bicombustível (i

Reservatório de combustível

disco e a tambor; Cintos de

pontos para os bancos laterai

subabdominai central no bai.

série; Demais itens de se:

CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou su

caso de qualquer ocorri

CONTRATADA.

- Com logomarca na forma def

- KM LIVRE,

• Combustível por conta da c

- Sem Motorista.

Veículo utilitário, com

3); 140 CV de potência;

iráulica ou Elétrica;

''4 (cinco) Marchas à

ação 4x4; Suspensão

quatro) Portas laterais;

passageiros, inclusive o

,a de 03 (três) pontos

! anteiro e traseiro) e

central traseiro; Ar-

:e combustível de 75

:o ou similar - ABS ou

.or de cárter e câmbio;

de carga para 900 kg;

; itens de segurança

CONTRAN. Incluso

,io do veículo em caso

nta da CONTRATADA.

inida pelo Município.

ontratante

'00 cilindradas (cm3); 4

lecânica de 5 marchas

e cabeça nos bancos

tix); Ar condicionado;

Dará 45 litros; Freio a

segurança de 03 (três)

í (dianteiro e traseiro) e

; o traseiro; Bancos de

. urança exigidos pelo

jstituição do veículo em

ncia, por conta da

mida pelo Município.

ontratante;

Motocicleta, com motor de

mínimo 149 cilindradas (r

combustível de 10 litros; a G;

disco e traseiro a tambor.

Refrigerado de acordo cc

especificada no modelo:

Transmissão de 05 vetocida:

Com até 030 Quilômetros ro<

segurança obrigatório, exigido

Incluso qualquer reparo ou

em caso de qualquer oco

04 tempos; com no

üi3); Reservatório de

isolina; Freio dianteiro a

Partida elétrica; Motor

'ii o modelo; Buzina

Injeção eletrônica;

:>3s; Cor branca sólida;

Jados; Demais itens de

s pelo CONTRAN;

substituição do veículo

Tência, por conta da

01

01

01

Regime de

Contratação

Mensal

Mensal

Mensal

VALOR

UNIT

R$

7.400,00

R$

3.800,00

R$

1.000,00

VALOR

TOTAL

R$

7.400,00

R$

3.800,00

R$

1.000,00

c
z
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04

LOTE

02

05

06

07

CONTRATADA.

- Com logomarca na forma definida pelo Município,
afixada nas laterais do tanqu? de combustível,
- Sem condutor;

- KM LIVRE,

Combustível por conta da contratante

ciíindradas (cm3); 04

laterais; Transmissão

ente e 01 à ré; Tração

eção hidráulica; Freios

combustível para 70

para 16 (dezesseis)

*/e o condutor; Buzina

em todos os bancos;

VAN com Motor de 2000

cilindros; 03 (três) Portas

mecânica de 05 Marchas à '

dianteira; Ar condicionado; D

hidráulicos; Reservatório df
litros; Diesel; Capacidade

passageiros sentados, incluí

dupla; Cintos de segurança

Bancos da série do modelo; Emplacamento
atualizado; Demais itens de segurança obrigatório
exigidos pelo CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em

caso de qualquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA.

Com logomarca na forma defin da pelo Município.
- Com quilometragem mensal oe 4.000 km.

Combustível por conta da contratante
- Sem Motorista

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

01

Caminhonete Cabine Dupla Veículo utilitário, com
Motor de 2200 ciíindradas (cn3); Direção hidráulica
ou Elétrica;

Tração 4x4; Suspensão diar leíra independente; 04
(quatro) Portas laterais; Capacidade para 05 (cinco)

passageiros, inclusive o oondutor; Cintos de

segurança de 03 (três) pontos para os bancos laterais

(dianteiro e traseiro) e subabd -íminal no banco central

traseiro; Ar-condicionado; Reservatório de

combustível de 75 litros; diesel; Freio hidráulico ou

similar - ABS ou especificação superior; Protetor de

cárter e câmbio; Buzina dupla; Compartimento de
carga para 900 kg; Proteío' de cárter e câmbio;

Bancos de série e demais

obrigatório, exigidos pelo CON

Incluso qualquer reparo ou

de segurançaitens

RAN.

ibstituição do veículo

em caso de qualquer oconéncia, por conta da

CONTRATADA.

Com logomarca na forma def nida pelo Município
KM LIVRE,

Combustível por conta da contratante
Sem Motorista

aminhão %- Carroceria aborta de madeira, motor
diesel;

ncluso qualquer reparo ou substituição do veículo em

;aso de qualquer ocorrência, por conta da
IONTRATADA.

Com quilometragem mensal cie 2.000 km

Com logomarca na forma def -ida pelo Município

Combustível e motorista por conta da contratada

Motocicleta, com motor de 34 tempos; com no
mínimo 149 ciíindradas (cn3); Reservatório de

íombustível de 10 litros; a Gasolina; Freio dianteiro a

lisco e traseiro a tambor; Partida elétrica; Motor
Refrigerado de acordo con o modelo; Buzina

01

01

04

Por

quilometrage

m

Mensal

Por

quilometrage

m

Mensal

i.2

R$ 2,45

R$

7.420,00

R$ 3,62

R$

.200,00

cíp^-;n

R$

9.800,00

R$

7.420,00

R$

7.240,00

R$

4.800,00
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08

especificada no modelo

Transmissão de 05 velocida

Com até 030 Quilômetros ro

segurança obrigatório, exigida

Incluso qualquer reparo ou si:
caso de qualquer ocorr^

CONTRATADA.

- Com logomarca na forma

fixada nas laterais do tanque ■■

- Sem condutor;

- KM LIVRE,

- Combustível por conta da <

Injeção eletrônica

:es; Cor branca sólida;

:lados; Demais itens de

* pelo CONTRAN;

!>stituição do veículo em

■icia, por conta d£

lefinida pelo Município

íe combustível,

contratante

Caminhão Pipa- motor dn

litros, transporte de água p

equipado com bico reg.

independentes de 33m e
diâmetro 1;

Incluso qualquer reparo ou sl

caso de qualquer ocorre

CONTRATADA;

- Com quilometragem mensa^ de 4.000 km mês, por
veiculo;

- Com logomarca na forma dei

- Combustível e motorí
contratada.

sei, capacidade 8.000

.tável, canhão monitor

lável, dois carreteis

i 0 metros, mangueira

stituição do veículo em

icia, por conta da

Tida pelo Município;

ista por conta da

09

LOTE

03

Ônibus- Veiculo tipo "ônibus irbano, capacidade de
no mínimo 44 (quarenta e qu itro) passageiros, além
dos motoristas, além de l odos os acessórios
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.

Incluso qualquer reparo ou sut stituição do veículo em
caso de qualquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA.

- Com quilometragem mensa .!e 2.000 km mês, por
veiculo;

- Com logomarca na forma def nida pelo Município
- Combustível e motorista por conta da contratada

cfca«*/

09

Por

quilometrage

m

R$ 3,39

01

SEFAZ

10

11

Automóvel com: Motor de 1CM0 cilindradas (cm3); 4
(quatro) portas; Transmissão necânica de 5 marchas
à frente e 01 à ré; Apoios co cabeça nos bancos
dianteiros; Bicombustível (flex); Ar condicionado;
Reservatório de combustível nara 45 litros; Freio a

disco e a tambor; Cintos de segurança de 03 (três)
pontos para os bancos laterais dianteiro e traseiro) e

subabdominal central no bam o traseiro; Bancos de
série; Demais itens de seg rança exigidos pelo
CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em
caso de qualquer ocorrer ia, por conta da
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma defi ida pelo Município
- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante;
- Sem Motorista.

Caminhonete Cabine Dupla Veículo utilitário, com
Motor de 2200 cilindradas (cn.í); Direção hidráulica
ou Elétrica;

Tração 4x4; Suspensão dianu-ra independente: 04

Por

quilometrage

m

R$

122.040,

00

R$ 4,20

R$

8.400,00

01 Mensal

R$

3.800,00

R$

3.800,00
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(quatro) Portas laterais; Capacidade para 05 (cinco)
passageiros, inclusive o condutor; Cintos de

segurança de 03 (três) ponto, para os bancos laterais
(dianteiro e traseiro) e subabiominal no banco central
traseiro; Ar-condicionado Reservatório de
combustível de 75 litros; dieuel; Freio hidráulico ou

similar - ABS ou especificado superior; Protetor de
cárter e câmbio; Buzina duuia; Compartimento de
carga para 900 kg; Protetot de cárter e câmbio;

Bancos de série e dema < itens de segurança
obrigatório, exigidos pelo CONTRAN.

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo
em caso de qualquer occ -ência, por conta da
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma definida pelo Município
- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante
- Sem Motorista

01

12

Motocicleta, com motor de 04 tempos; com no

mínimo 149 cilindradas (c i3); Reservatório de
combustível de 10 litros; a Gasolina; Freio dianteiro a
disco e traseiro a tambor: Partida elétrica; Motor
Refrigerado de acordo co n o modelo; Buzina
especificada no modelo Injeção eletrônica;

Transmissão de 05 velocidades; Cor branca sólida;
Com até 030 Quilômetros rodados; Demais itens de

segurança obrigatório, exigidc-. pelo CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em

caso de qualquer ocorrei cia, por conta da
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma definida pelo Município,
fixada nas laterais do tanque co combustível,
- Sem condutor;

-KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante.

Mensal 7.100,00

GABINETE

14

Automóvel com: Motor de 1SX0 cilindradas (cm3); 4

(quatro) portas; Transmissão necânica de 5 marchas

à frente e 01 à ré; Apoios de' cabeça nos bancos

dianteiros; Bicombustível (flr-x); Ar condicionado;

Reservatório de combustível para 45 litros; Freio a

disco e a tambor; Cintos de segurança de 03 (três)
pontos para os bancos lateral- (dianteiro e traseiro) e

subabdominal central no ban

série; Demais itens de se;;

CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou suí stituição do veículo em

04 Mensal

RS

1.150,00

traseiro; Bancos de

rança exigidos pelo

ocorrência, por conta da

15

caso de qualquer

CONTRATADA.

- Com logomarca na forma def; ida pelo Município
- KM LIVRE,

-Combustível por conta da contratante;
- Sem Motorista.

R$

4.600,00

01

Caminhonete Cabine Dupla

Motor de 2200 cilindradas (cr

ou Elétrica;

Tração 4x4; Suspensão diam>

(quatro) Portas laterais; Capa:

passageiros, inclusive o _

Veículo utilitário, com

'3); Direção hidráulica

iira independente; 04

idade para 05 (cinco)

indutor; Cintos de

segurança de 03 (trêsl pontos :)ara os bancos laterais

Mensal

R$

3.800,00

R$

3.800,00

01 Mensal

RS

7.200,00

R$

7.200,00
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(dianteiro e traseiro) e subab ;ominal no banco central
traseiro; Ar-condicionado Reservatório de

combustível de 75 litros; diesel; Freio hidráulico ou

similar - ABS ou especificação superior; Protetor de

cárter e câmbio; Buzina dE »la; Compartimento de
carga para 900 kg; Protetor de cárter e câmbio;

Bancos de série e demais itens de segurança
obrigatório, exigidos pelo CONTRAN.

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo
em caso de qualquer occ rência, por conta da

CONTRATADA.

- Com logomarca na forma de(inida pelo Município
- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante
- Sem Motorista

LOTE

05

SIESP
01

16

17

18

19

20

Caminhão V* - Carroceria aberta de madeira, moto
diesel.

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em
caso de qualquer ocorre: cia, por conta d
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma defViida pelo Município
-KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante
■ Motorista por conta da contratada.

Caminhão Toco, com Muttck - motor diesel

equipado com Guindaste Hidráulico, carroceria de
madeira, sendo guindaste con capacidade de pelo
menos 10.000 kg.

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em
caso de qualquer ocorre icia, por conta da
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma deí"iida pelo Município
-KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante
Motorista por conta da contratada.

Caminhão Toco, carroceria alerta; motor diesel.

Com logomarca na forma definida pelo Município
KM LIVRE;

Combustível por conta da contratante;
Motorista por conta da contra rada.

CAMINHÃO basculante, trucido, motor diesel, com
capacidade de 12 m3.

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em

caso de qualquer ocorrei ua, por conta da
ONTRATADA.

- Com logomarca na forma definida pelo Município
-KM LIVRE,

-Combustível por conta da contratante;
- Motorista por conta da contratada.

CAMINHÃO TIPO TRUCADO CARROCERIA DE
MADEIRA, motor diesel.

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em
caso de qualquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA.

Com logomarca na forma defn da pelo Município
KM LIVRE,

Combustível por conta da contratante
Motorista por conta da contratada.

01

01

Mensal

Mensaf

R$

7.200,00

R$

7.200,00

01 Mensal

R$

10.000,0

0

R$

9.600,00

03 Mensal

R$

11.500,0

0

R$

9.600,00

R$

34.500,0

0

01 Mensal

R$

10.750,0

0

R$

10.750,0

0

Página 5 de 8



21

22

23

24

Motocicleta, com motor df 04 tempos; com no
mínimo 149 cilindradas (. n3); Reservatório de
combustível de 10 litros; a Gasolina; Freio dianteiro a
disco e traseiro a tambor; Partida elétrica; Motor
Refrigerado de acordo con o modelo; Buzina
especificada no modefo Injeção eletrônica;

Transmissão de 05 velocidades; Cor branca sólida;
Com até 030 Quilômetros ro::ados; Demais itens de
segurança obrigatório, exigidos pelo CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em
caso de qualquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma iefinida pelo Município,
fixada nas laterais do tanque ,:-3 combustível,
- Sem condutor;

- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante

01 Mensal

Veículo pick up com: Moto com 1400 cilindradas
(cm3); 04 cilindros; 90 CV fie potência; 02 (duas)
portas laterais; Ar condicionndo; Direção hidráulica;
Transmissão mecânica de 04 Marchas à frente e 01 à
ré; Tração dianteira; Cabine simples ou alongada;
Tanque de combustível para

(flex); Capacidade para 0

inclusive o condutor; Compa-

600 Kg com carroceria abert-

câmbio; Freios hidráulicos; O
bancos; Demais itens de

exigidos pelo CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou sul

caso de qualquer ocorrer

CONTRATADA.

- Com logomarca na forma def, lida pelo MunicÍDio
-KM LIVRE,

■ Combustível por conta da contratante
- Sem Motorista

:0 litros; Bicombustível

-. (dois) passageiros

t mento de carga para

i ; Protetor de cárter e

ítos de segurança nos

segurança obrigatório,

stituição do veículo em

-ia, por conta da

R$

1.200,00

R$

1.200,00

02 Mensal

v^

R$

5.200,00

Caminhonete Cabine Dupla Veículo utilitário, com
Motor de 2200 cilindradas (cm3); Direção hidráulica
ou Elétrica;

Tração 4x4; Suspensão dian:eira independente; 04
(quatro) Portas laterais; Capa^ dade para 05 (cinco)
passageiros, inclusive o

segurança de 03 (três) pontos

(dianteiro e traseiro) e subabdc

traseiro; Ar-condicionado;

combustível de 75 litros; dies

similar - ABS ou especificaçã
cárter e câmbio; Buzina dup

carga para 900 kg; Protetor

Bancos de série e demais

obrigatório, exigidos pelo CONTRAN.

Incluso qualquer reparo ou sjostituição do veículo
em caso de qualquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma defi- ida pelo MunicÍDio
- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante
- Sem Motorista

indutor; Cintos de

ara os bancos laterais

linal no banco central

Reservatório de

i. Freio hidráulico ou

superior; Protetor de

i: Compartimento de

de cárter e câmbio;

itens de segurança

R$

10.400,0

0

01 Mensal

R$

7.350,00

R$

7.350,00

SEADS

Motocicleta, com motor de ;4 tempos; com no
mínimo 149 cilindradas (cm "i j; Reservatório de
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combustível de 10 litros; a Gasolina; Freio dianteiro í
disco e traseiro a tambor: Partida elétrica; Moto
Refrigerado de acordo co ti o modelo; Buzina

especificada no modelo Injeção eletrônica
Transmissão de 05 velocida les; Cor branca sólida
Com até 030 Quilômetros rolados; Demais itens de
segurança obrigatório, exigido;, pelo CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou sul stituição do veículo em
caso de quaíquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma definida pefo Município,
fixada nas laterais do tanque ne combustível,
- Sem condutor;

- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante

25

LOTE

07

Automóvel com: Motor de i t -00 cílindradas (cm3); 4
(quatro) portas; Transmissão Mecânica de 5 marchas

à frente e 01 à ré; Apoios os cabeça nos bancos
dianteiros; Bicombustível (fr:X); Ar condicionado;
Reservatório de combustível ;,ara 45 litros; Freio a
disco e a tambor; Cintos de

pontos para os bancos laterai

subabdominal central no ban

série; Demais itens de se
CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em
caso de qualquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma def.nida pelo Município
- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante;
- Sem Motorista.

segurança de 03 (três)

(dianteiro e traseiro) e

o traseiro; Bancos de

; irança exigidos pelo

02 Mensal

R$

1.050,00

R$

2.100,00

02 Mensal

SAÚDE

26

Automóvel com: Motor de 10 >0 cilindradas (cm3); 4
(quatro) portas; Transmissão r ecânica de 5 marchas
à frente e 01 à ré; Apoios cU, cabeça nos bancos
dianteiros; Bicombustfvel (fie.;); Ar condicionado
Reservatório de combustível fará 45 litros; Freio a
disco e a tambor; Cintos de segurança de 03 (três)
pontos para os bancos laterais (dianteiro e traseiro) e
subabdominal central no banco traseiro; Bancos de
série; Demais itens de sec,irança exiqidos pelo
CONTRAN; ^
Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em
caso de qualquer ocorrer ;ia, por conta da
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma definida pelo Município
-KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante;
- Sem Motorista.

27

Veículo pick up com: Motor

(cm3); 04 cilindros; 90 CV de

portas laterais; Ar condicionam

Transmissão mecânica de 04 M=
ré; Tração dianteira; Cabine s

Tanque de combustível para 5C
(flex); Capacidade para 02

inclusive o condutor; Comparti
600 Kg com carroceria aberta

câmbio; Freios hidráulicos; Cint:

:om 1400 cilindradas

potência; 02 (duas)

:. Direção hidráulica;

irchas à frente e 01 à

imples ou alongada;

! litros; Bicombustívef

(dois) passageiros

nento de carga para

Protetor de cárter e

>s de segurança nos

R$

3.700,00

R$

7.400,00

02 Mensal

R$

3.700,00

R$

7.400,00

01 Mensal

R$

5.000,00

R$

5.000,00
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28

29

segurança obrigatóriobancos; Demais itens de

exigidos pelo CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou si, restituição do veículo em
caso de qualquer ocorrência, por conta d
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma def nida pelo Municíüio
-KM LIVRE,

-Combustível por conta da contratante
- Sem Motorista

Veículo tipo "micro-ônjbus", veículo novo ou
seminovo, capacidade de no mínimo 23 (vinte e três
passageiros (além do motor, ta), ar condicionado
bancos reclináveis, e motoriz ição compatíveis com o
serviço, e com todos os icessórios obrigatórios
exigidos pelo CONTRAN. Inciso qualquer reparo ou
substituição do veículo e<r caso de qualquer
ocorrência, por conta da CON (RATADA.

Com logomarca na forma definida pelo Município
-KM LIVRE, H
- Combustível por conta da contratante
- Sem Motorista

VAN com Motor de 2000 cilin-iradas (cm3); Com 115
CV de potência; 04 cilindros; .-í (três) Portas laterais;
Transmissão mecânica de 05 larchas à frente e 01 à
ré; Tração dianteira; Ar ondicionado; Direção
hidráulica; Freios hidráulicas; Reservatório de
combustível para 70 litros; D^sel; Capacidade para

16 (dezesseis) passageiros sentados, inclusive o
condutor; Buzina dupla; Cin;;>s de segurança em
todos os bancos; Bancos :a série do modelo;
Emplacamento atualizado; Demais itens de
egurança obrigatório exigidos ;ielo CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou suN-tituição do veículo em
saso de qualquer ocorrei cia, por conta da
"ONTRATADA.

íom logomarca na forma defin ia pelo Município.
Combustível por conta da contratante
Sem Motorista

01

01

Mensal

Mensal

\

R$

14.200,0

0

R$

10.400,0

0

R$

14.200,0

0

R$

10.400,0

0

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL: /iuTj
TOTAL:

E-MAIL DA EMPRESA:

TELEFONE DA EMPRESA:

LOCAL E DATA DA PESQUISA:

PESQUISADOR: P/IAT:

SETOR:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta; iias corridos.

OBS: A presente cotação deverá ser ei

município localizado na Secretaria t

sediada na Rua Av. José Balbino de So

BA. Ou através do e-mail: compras.sob

fada ao Setor de Compras do

p Fazenda e Administração,

za# S/N, Centro, Sobradinho -

dinho@gmail.com

R$ 336.080,00

18.927.816/0001-20
CMS "">e""SEONR1SS«S0NSTRU«ES

b "«NSPORTES Eireli

Rua Teixeira de Freitas n°73
Centro CEP 48.800-000

MONTE SANTO-BAHIA

AJ>resentecotaçõo visa atender o Art. 15, V,§19da Lei 8.666/93.

Página 8 de 8



COTAÇÃO DE PREÇO
Prefeitura Municipal de Sobradinho-BA

Secretaria de Fazenda e Finanças

Setor de Compras Municipal

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transportes, destinado a
atender as necessidades das Secretarias Municipais.

PROPOSTA FINANCEIRA

ITEM

LOTE

01

01

02

03

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

Veículos

/mês

Secretária de Educação

Caminhonete Cabine Dupla. Veículo utilitário, com

Motor de 2200 cilindradas ■ :.m3), 140 CV de potência

04 Cilindros; Direção hidráulica ou Elétrica

Transmissão mecânica c<: 04 (cinco) Marchas í

frente e 01 (uma) à re Tração 4x4; Suspensão

dianteira independente, 0- (quatro) Portas laterais

Capacidade para 05 (circ-, passageiros, inclusive o

condutor; Cintos de segu

para os bancos laterais

subabdominal no bane

condicionado; Reservator..

litros; Biodiesel; Freio hidra

especificação superior: Pr;

Buzina dupla; Compartime

Bancos de série e der

obrigatório, exigidos pt

qualquer reparo ou substmç

de qualquer ocorrência, por ;;onta da CONTRATADA.

- Com logomarca na forma definida pelo Município.

- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante

Sem Motorista

g

:nça de 03 (três) pontos

: dianteiro e traseiro) e

central traseiro; Ar

de combustível de 7í

Jico ou similar - ABS ou

:ietor de cárter e câmbio

-o de carga para 900 kg

his itens de segurançé

-o CONTRAN. Incluso

ição do veículo em caso

Automóvel com: Motor at

(quatro) portas; Transmissa'

à frente e 01 à ré; Apoie-

dianteiros; Bicombustfvel

Reservatório de combustív;

disco e a tambor; Cintos n

pontos para os bancos late

subabdominal central no t-i

série; Demais itens de

ONTRAN;

neluso qualquer reparo ou ?

:aso de qualquer oco-

CONTRATADA.

Com logomarca na forma <:

KM LIVRE,

Combustível por conta ds contratante;

Sem Motorista.

'000 cilindradas (cm3); 4

mecânica de 5 marchas

de cabeça nos bancos

flex); Ar condicionado;

' para 45 litros; Freio a

> segurança de 03 (três)

us (dianteiro e traseiro) e

nco traseiro; Bancos de

-gurança exigidos pelo

iDstituiçào do veículo em

ència. por conta da

ifinroa pelo Município.

Motocicleta, com motor

mínimo 149 cilindradas

combustível de 10 litros; a C

disco e traseiro a tambo-

Refrigerado de acordo r

especificada no modei;

ransmissão de 05 veiocio,

:om até 030 Quilômetros <

egurança obrigatório, exigi-;

Incluso qualquer reparo o:

m caso de qualquer oi

:e 04 tempos; com no

<;rn3); Reservatório de

>'-isolina: Freio dianteiro a

Partida elétrica; Motor

'."■m o modelo; Buzina

injeção eletrônica;

ides; Cor branca sólida;

iDados Demais itens de

s pelo CONTRAN;

substituição do veículo

ê por conta da

Regime de

Contratação

01

01

01

Mensal

Mensal

VALOR

UNIT

i -X,

R$

7.250,00

R$

3.800,00

Mensal

R$

1.150,00

VALOR

TOTAL

R$

7.250,00

R$

3.800,00

R$

1.150,00
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04

LOTE

02

05

06

07

-< definida pelo Município,

Lie ae combustível,

CONTRATADA.

- Com logomarca na forn

afixada nas laterais do tan

- Sem condutor;

- KM LIVRE,

- Combustível por conta a a contratante

VAN com Motor de 20l

cilindros; 03 (três) Pon,

mecânica de 05 Marchas ~

dianteira; Ar condicionado

hidráulicos; Reservatório

litros; Dieset; Capacidad

passageiros sentados: me

dupla; Cintos de seguran-

Bancos da série do

atualizado; Demais itens

exigidos pelo CONTRAN:

Incluso qualquer reparo ou

caso de qualquer occ

CONTRATADA.

Com logomarca na forma ov

- Com quilometragem mens

- Combustível por conta d

- Sem Motorista

: cihndradas (cm3); 04

s laterais: Transmissão

■ frente e 01 à ré; Tração

Direção hidráulica; Freios

ie combustível para 70

para 16 (dezesseis)

jsive o condutor; Buzina

-> em todos os bancos;

■riodeio; Emplacamento

ie segurança obrigatório

.ubstituição do veículo em

réncia, por conta da

■inida pelo Município,

iide 4.000 km.

3 contratante

01

Por

quilometrage

m

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Caminhonete Cabine Dupla Veículo utilitário, com

Motor de 2200 cilindraaas cm3}; Direção hidráulica

ou Elétrica;

Tração 4x4; Suspensão canteira independente; 04

(quatro) Portas laterais, Capacidade para 05 (cinco)

passageiros, inclusive o condutor; Cintos de

segurança de 03 (três) pont-is para os bancos laterais

(dianteiro e traseiro) e suba ^dominai no banco central

traseiro; Ar-condicionaa:> Reservatório de

combustível de 75 litros, c osel: Freio hidráulico ou

similar - ABS ou especifichí,:ão superior; Protetor de

cárter e câmbio; Buzina :up!a; Compartimento de

carga para 900 kg; Protf

Bancos de série e der

obrigatório, exigidos pelo C'

Incluso qualquer reparo o

em caso de qualquer o

CONTRATADA.

- Com logomarca na forma ■-

- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante

- Sem Motorista

■ >r de cárter e câmbio;

hís itens de segurança

;NTRAN.

.. substituição do veículo

■orrência, por conta da

pelo Município

Caminhão %- Carroceria aberta de madeira, motor

diesel;

ncluso qualquer reparo ou -■ jbstituição do veículo em

;aso de qualquer occmncia. por conta da

CONTRATADA.

-Com quilometragem men&n de 2.000 km

- Com [ogomarca na forma c<;finida pelo Município

- Combustível e motorista por conta da contratada

Motocicleta, com motor

mínimo 149 cilindradas

ombustível de 10 litros- a í

disco e traseiro a tamboí

Refrigerado de acordo .

: 04

:m3):

tempos; com no

Reservatório de

Freio dianteiro a

Partida elétrica; Motor

n-i o modelo; Buzina

01

01

04

Mensal

II
\

R$ 2,60

R$

10.400,0

0

R$

7.250,00

R$

7.250,00

Por

quilometrage

m

Mensal

R$ 3,60

RS

7.200,00

R$ R$

1.150,00 4.200,00
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08

09

LOTE

03

10

11

especificada no

Transmissão de 05 veloo

Com até 030 Quilômetros

segurança obrigatório, exig

Incluso qualquer reparo ou

caso de qualquer occ

CONTRATADA.

- Com logomarca na forn\

fixada nas laterais do tanqi■

- Sem condutor:

- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante

Injeção eletrônica;

ides. Cor branca sólida;

oaados; Demais itens de

jos pelo CONTRAN;

ubstituição do veículo em

■encia, por conta da

definida pelo Município,

de combustível,

Caminhão Pipa- moto*- :íiesel, capacidade 8.000

litros, transporte de água notável, canhão monitor

equipado com bico rt-oulável. dois carreteis

independentes de 33m ■ 20 metros, mangueira

diâmetro 1;

Incluso qualquer reparo ou

caso de qualquer oc:

CONTRATADA;

- Com quilometragem me-"

veículo;

- Com logomarca na forma

- Combustível e motorista

contratada.

Jbstituição do veículo em

encia. por conta da

.ni de 4.000 km mês, por

pelo Município;

por conta da

Ônibus- Veiculo tipo "ôníbi.

no mínimo 44 (quarenta e

dos motoristas, além c

obrigatórios exigidos pelo C

Incluso qualquer reparo cx

caso de qualquer oa

CONTRATADA.

- Com quilometragem me-

veiculo;

- Com logomarca na forma

- Combustível e motorista

.r urbano, capacidade de

;uatro) passageiros, além

'■ todos os acessórios

ONTRAN.

sjostituição do veículo em

i ência por conta da

sal de 2.000 km mês, por

.sefinida pelo Município

por conta da contratada

09

01

SEFAZ

Automóvel com: Motor de

(quatro) portas; Transmissà

à frente e 01 à ré: Apoie

dianteiros; Bicombustívei

Reservatório de combusti.-

disco e a tambor; Cintos n

pontos para os bancos late-

subabdominal central no t.

série; Demais itens de -

CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou .

caso de qualquer oco-

CONTRATADA.

- Com logomarca na forma ■"

- KM LIVRE,

- Combustível por conta d;

- Sem Motorista.

'000 cilindradas (cm3); 4

■ mecânica de 5 marchas

. de cabeça nos bancos

flex); Ar condicionado;

■! para 45 litros; Freio a

- segurança de 03 (três)

■?is (dianteiro e traseiro) e

~nco traseiro; Bancos de

.egurança exigidos pelo

jbstituição do veículo em

i por conta da

pelo Município.

contratante;

01

Caminhonete Cabine Dupia. Veículo utilitário, com

Motor de 2200 cilindradat cm3): Direção hidráulica

ou Elétrica;

Tração 4x4; Suspensão a inteira independente; 04

Por

quilometrage

m

Por

quilometrage

m

Mensal

R$ 3,40

RS 4,30

R$

3.800,00

R$

122.400,

00

R$

8.600,00

R$

3.800,00
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12

LOTE

04

14

15

(quatro) Portas laterais, C

passageiros, inclusive

segurança de 03 ftrés) pon:

(dianteiro e traseiro) e suba

traseiro; Ar-condicionao

combustível de 75 litros; '.

similar - ABS ou especific-

cárter e câmbio; Buzina

carga para 900 kg; Prct-

Bancos de série e den

obrigatório, exigidos pelo C

Incluso qualquer reparo c

em caso de qualquer o

CONTRATADA.

- Com logomarca na forma

- KM LIVRE,

- Combustível por conta ei

- Sem Motorista

Hpacidade para 05 (cinco)

condutor; Cintos de

fs para os bancos laterais

odominal no banco central

.: Reservatório de

: esel; Freio hidráulico ou

í^ão superior; Protetor de

"Upta. Compartimento de

■tor de cárter e câmbio;

rtis itens de segurança

:ntran,

. substituição do veículo

xirrência, por conta da

pelo Município

u contratante

01

Motocicleta, com motor

mínimo 149 cilindradas

combustível de 10 litros: a ■,

disco e traseiro a tambc

Refrigerado de acordo

especificada no modei:

Transmissão de 05 veioar

Com até 030 Quilômetros

segurança obrigatório, exigi'

Incluso qualquer reparo ou ■

caso de qualquer ocor

CONTRATADA.

- Com logomarca na torn,-

fixada nas laterais do tanau-

- Sem condutor;

KM LIVRE,

Combustível por conta d;

ie 04 tempos; com no

■cm3); Reservatório de

gasolina. Freio dianteiro a

Partida elétrica; Motor

om o modelo; Buzina

Injeção eletrônica;

-ides; Cor branca sólida;

odados, Demais itens de

ns pelo CONTRAN;

.ibstituição do veículo em

■òncia. por conta da

definida pelo Município,

■ de combustível,

contratante.

GABINETE

Automóvel com; Motor de

(quatro) portas; Transmissá

à frente e 01 à ré; Apoio-

dianteiros; Bicombustível

Reservatório de combustiv

disco e a tambor; Cintos c

pontos para os bancos later

subabdominal central no b

série; Demais itens de s

ONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou :

caso de qualquer oco

CONTRATADA.

Com logomarca na forma c

KM LIVRE,

Combustível por conta d^

Sem Motorista.

'000 cilindradas (cm3); 4

mecânica de 5 marchas

- de cabeça nos bancos

;'[ex); Ar condicionado;

^' para 45 litros; Freio a

^ segurança de 03 (três)

a-s (dianteiro e traseiro) e

nco traseiro; Bancos de

egurança exigidos pelo

:ostituição do veículo em

-ncia. por conta da

vnnida pelo Município,

contratante;

Caminhonete Cabine Dupla Veículo utilitário, com

Motor de 2200 cilindradas ■-m3), Direção hidráulica

du Elétrica;

ração 4x4; Suspensão dvr-teira independente; 04

quatro) Portas laterais, Ca.i-íddade para 05 (cinco)

assageiros, inclusive o condutor; Cintos de

;egurança de 03 (três) pontt> para os bancos laterais

04

Mensal

Mensal

01

01

1 i

R$

7.250,00

R$

1.050,00

Mensal

Mensal

R$

3.800,00

R$

7.250,00

R$

7.250,00

R$

4.200,00

R$

3.800,00

R$

7.250,00
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(dianteiro e traseiro) e subo ^dominai no banco central

traseiro; Ar-condicionac1 Reservatório de

combustível de 75 litros, iiesel, Freio hidráulico ou

similar - ABS ou especific

cárter e câmbio; Buzina

carga para 900 kg; Proi-tor

Bancos de série e den jis

obrigatório, exigidos pelo O

Incluso qualquer reparo c

em caso de qualquer o

CONTRATADA.

- Com logomarca na forma

- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante

- Sem Motorista

;ão superior; Protetor de

.jpla, Compartimento de

de cárter e câmbio;

itens de segurança

:ntran.

j substituição do veículo

:orrência, por conta da

:efinida pelo Município

01

LOTE

05

SIESP

16

17

18

19

20

Caminhão V* - Carroceria aberta de madeira, motor

diesel.

Incluso qualquer reparo ou _:bstituição do veículo em

caso de qualquer oco réncia, por conta da

CONTRATADA.

- Com logomarca na forma ,:efiniüa pelo Município.

- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante

- Motorista por conta da contratada.

Caminhão Toco, com Munck - motor diesel,

equipado com Guindaste Hidráulico, carroceria de

madeira, sendo guindaste ;om capacidade de pelo

menos 10.000 kg.

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em

caso de qualquer ocoTència, por conta da

CONTRATADA.

- Com logomarca na forma iJefinida pelo Município.

- KM LIVRE,

-Combustível por conta da contratante

- Motorista por conta da contratada.

Caminhão Toco, carrocent aberta, motor diesel.

Com logomarca na forma dt--'nida pelo Município.

KM LIVRE;

Combustível por conta da contratante;

Motorista por conta da contratada.

CAMINHÃO basculante, t ,.cado, motor diesel, com

capacidade de 12 m3

Incluso qualquer reparo ou ^ ^instituição do veículo em

caso de qualquer ocor oncia. por conta da

CONTRATADA.

- Com logomarca na forma c-fmida pelo Município.

- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante;

- Motorista por conta da coritratada.

01

01

01

CAMINHÃO TIPO TRUCADO, CARROCERIA DE
MADEIRA, motor diesel

Incluso qualquer reparo ou s -ostituição do veículo em

aso de qualquer ocor-ncia. por conta da

:ONTRATADA.

- Com logomarca na forma c-ttnida pelo Município.

- KM LIVRE,

Combustível por conta da contratante

- Motorista por conta da contratada.

03

01

Mensal

Mensal

Mensal

Mensal

Mensal

RS

7.250,00

RS

10.400,0

0

R$

9.300,00

R$

11.750,0

0

RS

10.500,0

0

R$

7.250,00

R$

10.400,0

0

RS

9.300,00

R$

35.250,0

0

R$

10.500,0

0

\
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21

22

23

LOTE

06

24

Motocicleta, com motor

mínimo 149 cilindradas

combustível de 10 litros; a

disco e traseiro a tambr

Refrigerado de acordo

especificada no moae

Transmissão de 05 veloo

Com até 030 Quilômetros

segurança obrigatório, exig

Incluso qualquer reparo ov

caso de qualquer occ

CONTRATADA.

- Com logomarca na fom-,

fixada nas laterais do lanai

- Sem condutor;

- KM LIVRE,

- Combustível por conta d

de 04 tempos; com no

icm3): Reservatório de

Gasolina; Freio dianteiro a

Partida elétrica; Motor

-:om o modelo; Buzina

■c. injeção eletrônica;

:ades; Cor branca sólida;

rodados: Demais itens de

■os pelo CONTRAN;

substituição do veículo em

-encia, por conta da

: definida pelo Município,

■ de combustível,

a contratante

Veículo pick up com; Mc

(cm3); 04 cilindros; 90 C

portas laterais; Ar condiCK

Transmissão mecânica de -.

ré; Tração dianteira; Cabi

Tanque de combustível pa

(flex); Capacidade para

inclusive o condutor; Com

600 Kg com carrocena ab<

câmbio; Freios hidráulicos.

bancos; Demais itens d-

exigidos pelo CONTRAN:

Incluso qualquer reparo ou ■

caso de qualquer occ!

CONTRATADA.

- Com logomarca na forma ■

- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante

- Sem Motorista

::>r com 1400 cilindradas

de potência; 02 (duas)

iado; Direção hidráulica;

i Marchas à frente e 01 à

■e simples ou alongada;

:\ 50 litros; Bicombustível

02 (dois) passageiros

artimento de carga para

ia.; Protetor de cárter e

Jintos de segurança nos

segurança obrigatório,

jbstituição do veículo em

encia, por conta da

í.-finida pelo Município.

01

Veículo utilitário, com

Direção hidráulica

Caminhonete Cabine Dupla

Motor de 2200 cilindradas ■j

ou Elétrica;

Tração 4x4; Suspensão cn nteirs independente; 04

quatro) Portas laterais; C&:;-icidade para 05 (cinco)

passageiros, inclusive o condutor; Cintos de

segurança de 03 (três) oont-.s para os bancos laterais

dianteiro e traseiro) e suba;:r;ominal no banco central

raseiro; Ar-condicionad; Reservatório de

combustível de 75 litros: c esel; Preio hidráulico ou

similar - ABS ou especificado superior; Protetor de

:árter e câmbio; Buzina :

;arga para 900 kg; Prote

Bancos de série e demais 'tens

obrigatório, exigidos pelo CONTRAN.

Incluso qualquer reparo eu

em caso de qualquer oc

;ONTRATADA.

Com logomarca na forma c

KM LIVRE,

Combustível por conta dy contratante

Sem Motorista

pia; Compartimento de

;r de cárter e câmbio;

de segurança

substituição do veículo

Tência. por conta da

''inida pelo Município

02

01

EADS

Motocicleta, com motor

mínimo 149 cilindradas

04 tempos; com no

3), Reservatório de

Mensal

Mensal

Mensal

R$

1.150,00

R$

5.250,00

R$

7.250,00

R$

1.150,00

R$

10.500,0

0

R$

7.250,00
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,tr

25

LOTE

07

26

27

combustível de 10 litros; a ;

disco e traseiro a tambr

Refrigerado de acordo

especificada no mode:

Transmissão de 05 velocr

Com até 030 Quilômetros

segurança obrigatório, exig

Incluso qualquer reparo ou

caso de qualquer ocr

CONTRATADA.

- Com logomarca na fom :

fixada nas laterais do tangi <

- Sem condutor;

- KM LIVRE,

- Combustível por conta cia contratante

Gasolina; Freio dianteiro a

Partida elétrica; Motor

om o modelo; Buzina

? Injeção eletrônica;

ides, Cor branca sólida;

■jdados; Demais itens de

;os pelo CONTRAN;

substituição do veículo em

■ència, por conta da

• definida pelo Município,

: de combustível,

Automóvel com: Motor de

(quatro) portas; Transmissa

à frente e 01 à ré; Apoio

dianteiros; Bicombustívei

Reservatório de combusti.

disco e a tambor; Cintos

pontos para os bancos late

subabdominal centrai no i

série; Demais itens de

CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou

caso de qualquer oc;>'

CONTRATADA.

- Com logomarca na forma

- KM LIVRE,

- Combustível por conta d

- Sem Motorista.

■000 cilindradas (cm3); 4

j mecânica de 5 marchas

. de cabeça nos bancos

fiex); Ar condicionado;

■ para 45 litros; Freio a

e segurança de 03 (três)

ms (dianteiro e traseiro) e

inco traseiro; Bancos de

-^gurança exigidos pelo

• .jDstituição do veículo em

i por conta da

pelo Município.

i contratante;

02

02

SAÚDE

Automóvel com: Motor de

(quatro) portas; Transmissa

à frente e 01 à ré; Apoio

dianteiros; Bicombustíve;

Reservatório de combustiv

disco e a tambor; Cintos ::

pontos para os bancos iate

subabdominal centrai no c

série; Demais itens de

CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou ■

caso de qualquer oco-

CONTRATADA.

- Com logomarca na forme ■

- KM LIVRE,

- Combustível por conta úd contratante;

- Sem Motorista.

"000 cilindradas (cm3); 4

i mecânica de 5 marchas

de cabeça nos bancos

fiex): Ar condicionado;

-'■ para 45 litros; Freio a

- segurança de 03 (três)

ais (dianteiro e traseiro) e

mco traseiro; Bancos de

Rgurança exigidos pelo

JDstituição do veículo em

vencia, por conta da

r>finida pelo Município.

Veículo pick up com Mc

(cm3); 04 cilindros; 90 C\

portas laterais; Ar condicc

Transmissão mecânica de u

é; Tração dianteira, Cabr

Tanque de combustível par.

(fiex); Capacidade para

inclusive o condutor; Comr

600 Kg com carroceria abe

âmbio; Freios hidráulicos. :

ir com 1400 cilindradas

de potência; 02 (duas)

ia;do; Direção hidráulica;

■ Marchas à frente e 01 à

. simples ou alongada;

■ 50 litros; Bicombustívei

12 (dois) passageiros

(i.rtimento de carga para

■"ia., Protetor de cárter e

.'íntos de segurança nos

Mensal

Mensal

02

01

Mensal

Mensal

R$

1.150,00

RS

3.800,00

R$

3.800,00

R$

5.250,00

R$

2.300,00

R$

7.600,00

R$

7.600,00

R$

5.250,00
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28

29

bancos; Demais itens r;

exigidos pelo CONTRAN.

Incluso qualquer reparo ou

caso de qualquer oco

CONTRATADA.

- Com logomarca na forma

- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante
- Sem Motorista

segurança obrigatório,

jbstituição do veículo em

"éncia. por conta da

efinida pelo Município.

Veículo tipo "micro-ònibus", veículo novo ou

seminovo, capacidade de r, mínimo 23 (vinte e três)

passageiros (além do mo-;;nsta), ar condicionado,

bancos reclináveis, e moto ração compatíveis com o
serviço, e com todos oi

exigidos pelo CONTRAN ,

substituição do veículo

acessórios obrigatórios

■luso qualquer reparo ou

;m caso de qualquer

ocorrência, por conta da CONTRATADA.

Com logomarca na forma aeimida pelo Município
- KM LIVRE,

- Combustível por conta tia contratante

Sem Motorista

01

VAN com Motor de 2000 c

V de potência; 04 cilindro-

Transmissão mecânica de C

ré; Tração dianteira; A-

hidráulica; Freios hidra.,

lombustível para 70 litros.

16 (dezesseis) passageiro

condutor; Buzina dupla. C

todos os bancos; Bancos

Emplacamento atualizado

segurança obrigatório exigic

Incluso qualquer reparo ou s

;aso de qualquer occr

CONTRATADA.

Com logomarca na forma ae

Combustível por conta da contratante

Sem Motorista

i-idradas (cm3); Com 115

03 (três) Portas laterais;

'. Marchas à frente e 01 à

condicionado; Direção

i ;os, Reservatório de

Oiesel. Capacidade para

• sentados, inclusive o

ntos de segurança em

da série do modelo;

Demais itens de

ò pelo CONTRAN;

ibstituição do veículo em

^ncia, por conta da

nda pelo Município.

01

Mensal

Mensal

R$

14.000,0

0

R$

10.500,0

0

RS

14.000,0

0

RS

10.500,0

0

c

i-Ty

TOTAL: R$ 337.400,00

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL:

E-MAIL DA EMPRESA:

TELEFONE DA EMPRESA:

LOCAL E DATA DA PESQUISA:

PESQUISADOR: MAT:

SETOR:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sesserra) dias corridos.

OBS: A presente cotação devera ser enviada ao Setor de Compras do

município localizado na Secretari; cie Fazenda e Administração,

sediada na Rua Av. José Balbino de .- juza, S/N, Centro, Sobradinho -

BA. Ou através do e-mail: compras,s■ Mjradinho@gmail.com

A Presente cotação visa atender o Art. 15, Vf§isda Lei 8.666/93.

NORTE EMPREENDI;

CÀS
CNPJ^

SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA -ME
EDREIRA

1 0001-71

ri3.723.721/0001-7n
NORTE EMPREENDIMENTOS
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
PRAÇA EffiJÜiEL CARDOSO N° 06-1° ANDAR, SALA 101
L CEP: 48.880-000-SANTA LUZ-BA J
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COTAÇÃO DE PREÇO
Prefeitura Municipal de Sobradinho-BA

Secretaria de Fazenda e Finanças

Setor de Compras Municipal

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transportes, destinado a
atender as necessidades das Secretarias Municipais.

, , PROPOSTA FINANCEIRA

ITEM

01

02

03

ESPECIFICAÇÃO
QUANT.

Veículos

/mês

Secretária de Educação

Caminhonete Cabine Dupla Veículo utilitário, com
Motor de 2200 cilindradas (cm 3); 140 CV de potência;
04 Cilindros; Direção hidráulica ou Elétrica;
Transmissão mecânica de 04 (cinco) Marchas à
frente e 01 (uma) à ré; Tração 4x4; Suspensão
dianteira independente; 04 (quatro) Portas laterais;
Capacidade para 05 (cinco) passageiros, inclusive o'
condutor; Cintos de segurança de 03 (três) pontos

para os bancos laterais (dianteiro e traseiro) e

subabdominal no banco central traseiro; Ar-
condicionado; Reservatório de combustível de 75
litros; Biodiesel; Freio hidráulico ou similar - ABS ou
especificação superior; Protetor de cárter e câmbio;

Buzina dupla; Compartimento de carga para 900 kg;
Bancos de série e demais itens de segurança
obrigatório, exigidos pelo CONTFÍAN. Incluso
qualquer reparo ou substituição do veículo em caso

de qualquer ocorrência, por conta da CONTRATADA.
- Com logomarca na forma definida pelo Município
-KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante
- Sem Motorista

Regime de

Contratação

01

Mensal

VALOR

UNIT

VALOR

TOTAL

Automóvel com: Motor de 1000 cilindradas (cm3); 4
(quatro) portas; Transmissão mecânica de 5 marchas
à frente e 01 à ré; Apoios de cabeça nos bancos
dianteiros; Bicombustível (flex); Ar condicionado;
Reservatório de combustível para 45 litros; Freio a
disco e a tambor; Cintos de segurança de 03 (três)
pontos para os bancos laterais (dianteiro e traseiro) e
subabdominal central no banco traseiro; Bancos de
série; Demais itens de segurança exigidos pelo
CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em
caso de qualquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma definida pelo Municíoio
-KM LIVRE, '

- Combustível por conta da contratante;
- Sem Motorista.

01

Motocicleta, com motor de 04 tempos; com no
mínimo 149 cilindradas (cm3); Reservatório de
combustível de 10 litros; a Gasoina; Freio dianteiro a
disco e traseiro a tambor; Partida elétrica; Motor
Refrigerado de acordo com o modelo; Buzina
especificada no modelo; Injeção eletrônica;
Transmissão de 05 velocidades: Cor branca sólida;
Com até 030 Quilômetros rodados; Demais itens de
segurança obrigatório, exigidos pelo CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo
em caso de qualquer ocorrência, por conta da

Mensal

Mensal

01

\WOfiC AMC,
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CONTRATADA.

- Com logomarca na forma definida pelo Município,
afixada nas laterais do tanque de combustível
- Sem condutor;

- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante

04

LOTE

02

VAN com Motor de 2000 "cilindradas (cm3)- 04
cilindros; 03 (três) Portas laterais; Transmissão
mecânica de 05 Marchas à frente e 01 à ré; Tração
dianteira; Ar condicionado; Direção hidráulica; Freios
hidráulicos; Reservatório de combustível para 70
litros; Diesel; Capacidade para 16 (dezesseis)
passageiros sentados, inclus.ve o condutor; Buzina
dupla; Cintos de segurança em todos os'bancos■
Bancos da série do modelo; Emplacamento
atualizado; Demais itens de segurança obrigatório
exigidos pelo CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em
caso de qualquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA.

Com logomarca na forma definida pelo Município.
- Com quilometragem mensal de 4.000 km.
- Combustível por conta da contratante
- Sem Motorista

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Por

quilometrage

m

MC

05

Caminhonete Cabine Dupla Veículo utilitário, cor
Motor de 2200 cilindradas (cm 3); Direção hidráulic;
ou Elétrica;

Tração 4x4; Suspensão dianteira independente; 0'
(quatro) Portas laterais; Capacidade para 05 (cinco
passageiros, inclusive o condutor; Cintos de

segurança de 03 (três) pontos para os bancos laterais
(dianteiro e traseiro) e subabdominal no banco centra
traseiro; Ar-condicionado; Reservatório de
combustível de 75 litros; diese,; Freio hidráulico ou

similar - ABS ou especificação superior; Protetor de
cárter e câmbio; Buzina dupia; Compartimento de
carga para 900 kg; Protetor de cárter e câmbio

Bancos de série e demais itens de segurançe
obrigatório, exigidos pelo CONTRAN.

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo
em caso de qualquer ocorrência, por conta d
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma defimda pelo Municíoio
- KM LIVRE, H
- Combustível por conta da contratante
- Sem Motorista

06

07

Caminhão %- Carroceria aberta de madeira motor
diesel;

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em
caso de qualquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA.

- Com quilometragem mensal de 2.000 km
- Com logomarca na forma definida pelo Município
- Combustível e motorista por conta da contratada

Motocicleta, com motor de 04 lêmpos; com no
mínimo 149 cilindradas (cm3.i: Reservatório de
combustível de 10 litros; a Gasolina; Freio dianteiro a
disco e traseiro a tambor; Partida elétrica; Motor
Refrigerado de acordo rnm 0 modelo; Buzina

01

Mensal

1610,00

01 Por

quilometrage

m

3,65

04

Mensal

1.3O0AV

l-*AO,
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08

09

especificada no modelo Injeção eletrônica

Transmissão de 05 velocidades; Cor branca sólida
Com até 030 Quilômetros rociados; Demais itens de
segurança obrigatório, exigidos pelo CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em
caso de qualquer ocorrência, por conta d;
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma definida pelo Município
fixada nas laterais do tanque de combustível,
- Sem condutor;

- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante

Caminhão Pipa- motor diesel, capacidade 8.000
litros, transporte de água potável, canhão monitor
equipado com bico regulável, dois carreteis
independentes de 33m e 20 metros, mangueira
diâmetro 1;

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em
caso de qualquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA;

- Com quilometragem mensal de 4.000 km mês, por
veiculo;

- Com logomarca na forma definida pelo Município;
- Combustível e motorista por conta da
contratada.

Ônibus- Veiculo tipo "ônibus urbano, capacidade de
no mínimo 44 (quarenta e quatro) passageiros, além
dos motoristas, além de todos os acessórios
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em
caso de qualquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA.

- Com quilometragem mensal de 2.000 km mês, por
veiculo;

- Com logomarca na forma definida pelo Município
- Combustível e motorista por conta da contratada

09

Por

quilometrage

m

01

Por

quilometrage

m

\m aca>oo

SEFAZ

10

11

Automóvel com: Motor de 1000 cilindradas (cm3); 4
(quatro) portas; Transmissão mecânica de 5 marchas
a frente e 01 à ré; Apoios de cabeça nos bancos
dianteiros; Bicombustível (flex); Ar condicionado-
Reservatório de combustível para 45 litros; Freio a
disco e a tambor; Cintos de segurança de 03 (três)
pontos para os bancos laterais (dianteiro e traseiro) e
subabdominal central no banco traseiro; Bancos de
série; Demais itens de segurança exigidos pelo

Incluso qualquer reparo ou subs;ituição do veículo em
caso de qualquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma definida pelo Município
- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante;
- Sem Motorista.

Caminhonete Cabine Dupla Veículo" utilitário com
Motor de 2200 cilindradas (cm3); Direção hidráulica
ou Elétrica;

Tração 4x4; Suspensão dianteira independente: 04

01

<\Q0Q,CQ

Mensal

SROOpC
3900,
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(quatro) Portas laterais; Capacidade para 05 (cinco)
passageiros, inclusive o condutor; Cintos de
segurança de 03 (três) pontos para os bancos laterais
(dianteiro e traseiro) e subabdominal no banco central
traseiro; Ar-condicionado: Reservatório de
combustível de 75 litros; diesel; Freio hidráulico ou
similar - ABS ou especificação superior; Protetor de
carter e câmbio; Buzina dupla; Compartimento de
carga para 900 kg; Protetor de cárter e câmbio'

Bancos de série e demais itens de segurança
obrigatório, exigidos pelo CONTRAN.

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo
em caso de qualquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma definida pelo Município
- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante
- Sem Motorista

Mensal

12

Motocicleta, com motor de 04 tempos; com no
mínimo 149 cilindradas (cm3); Reservatório de
combustível de 10 litros; a Gasolina; Freio dianteiro a
disco e traseiro a tambor; Partida elétrica; Motor
Refrigerado de acordo com o modelo; Buzina
especificada no modelo; Injeção eletrônica-
Transmissão de 05 velocidades; Cor branca sólida;
Com até 030 Quilômetros roçados; Demais itens de
segurança obrigatório, exigidos pelo CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em
caso de qualquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma definida pelo Município,
fixada nas laterais do tanque de combustível
- Sem condutor;

- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante.

04

Mensal

\MOjCC

GABINETE

14

15

Automóvel com: Motor de 1000 cilindradas (cm3); 4
(quatro) portas; Transmissão mecânica de 5 marchas
à frente e 01 à ré; Apoios de cabeça nos bancos
dianteiros; Bicombustível (flex); Ar condicionado-
Reservatório de combustível para 45 litros; Freio a
disco e a tambor; Cintos de segurança de 03 (três)
pontos para os bancos laterais (dianteiro e traseiro) e
subabdominal central no banco traseiro; Bancos de
série; Demais itens de segurança exigidos pelo

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em
caso de qualquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma definida pelo Município
- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante;
- Sem Motorista.

01

Mensal

{.âlO,QC

Caminhonete Cabine Dupla Veiculo utilitário com
Motor de 2200 cilindradas <cm3); Direção hidráulica
ou Elétrica;

Tração 4x4; Suspensão diante-a independente; 04
(quatro) Portas laterais; Capacidade para 05 (cinco)
passageiros, inclusive o condutor; Cintos de

segurança de 03 ftrês) pontos para os bancos laterais

Mensal

3.1ÜQ0O

m oo 1HOQ,
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(dianteiro e traseiro) e subabd o reinai no banco centrai
traseiro; Ar-condicionado. Reservatório de
combustível de 75 litros; diesel; Freio hidráulico ou
similar - ABS ou especificação superior; Protetor de
carter e câmbio; Buzina dupla; Compartimento de
carga para 900 kg; Protetor de cárter e câmbio-

Bancos de série e demais itens de segurança
obrigatório, exigidos peto CONTRAN.

Incluso qualquer reparo ou sjbstituição do veículo
em caso de qualquer oco-rência, por conta da
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma def.nida pelo Município
- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante
- Sem Motorista

SIESP
01

Caminhão % - Carroceria abertãde madeira motor
diesel.

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em
caso de qualquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma definida pelo Município.
- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante
- Motorista por conta da contratada

Caminhão Toco, com Munck - motor diesel
equipado com Guindaste Hidráulico, carroceria de
madeira, sendo guindaste com capacidade de pelo
menos 10.000 kg.

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em
caso de qualquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma defimda pelo Município.
- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante
Motorista por conta da contratada

01

Mensal

o- Mensal

ikOQi

Caminhão Toco, carroceria aberta; motor diesel.
Com logomarca na forma definida pelo Município.
KM LIVRE;

Combustível por conta da contratante;
Motorista por conta da contratada.

20

CAMINHÃO basculante, trucaclo. motor diesel com
capacidade de 12 m3.

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em
caso de qualquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma defimca pelo Município
- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante;
- Motorista por conta da contratada

03

Mensal

Mensal

oo

CAMINHÃO TIPO TRUCADO, CARROCERIA DE
MADEIRA, motor diesel

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em

SÍ3^6' ^"^ ^ d
Com logomarca na forma definica pelo Município.

- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante
- Motorista por conta da contratada.

Mensal
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21

22

23

Motocicleta, com motor de U4 tempos; com no

IHmhVil clIindradas (cm3); Reservatório de
combust.yel de 10 litros; a Gasolina; Freio dianteiro a
disco e traseiro a tambor; Partida elétrica; Motor
Refrigerado de acordo com o modelo; Buzina
esperada no modelo; Injeção eletrônica;
Transmissão de 05 velocidaces; Cor branca sólida-
Com ate 030 Quilômetros roçados; Demais itens de
segurança obrigatório, exigidos pelo CONTRAN-

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em

01 Mensal

- Com logomarca na forma definida pelo Município
tixada nas laterais do tanque de combustível
- Sem condutor;

- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante

/„ r>\ k\ "■',. T Motor com 1400 uiunaraaas
(cm3); 04 cilindros; 90 CV de potência; 02 (duas)
portas laterais; Ar condicionado; Direção hidráulica
Transmissão mecânica de 04 Marchas à frente e 01 à
re; Tração dianteira; Cabine simples ou alongada-
Tanque de combustível para 50 litros; Bicombustívei
(flex); Capacidade para 02 (dois) passageiros
inclusive o condutor; Compart.mento de carga para
600 Kg com carroceria aberta Protetor de cárter e
cambio; Freios hidráulicos; Cintos de segurança nos
bancos; Demais itens de segurança obrigatório
exigidos pelo CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em

310,00 \3iO,Q

Mensal

02

definida pel° Município-
—»

- Combustível por conta da contratante
Sem Motorista

Direção hidráulica

Caminhonete Cabine Dupla Ví
Motor de 2200 cilindradas (cm3)
ou Elétrica;

Tração 4x4; Suspensão dianteira independente- 04
(quatro) Portas laterais; Capacidade para 05 (cinco)
passageiros, inclusive o condutor; Cintos de
segurança de 03 (três) pontos para os bancos laterais
(dianteiro e traseiro) e subabdonunal no banco central
traseiro; Ar-condicionado; Reservatório de
combustível de 75 litros; diesel Freio hidráulico ou
similar - ABS ou especificação superior; Protetor de
cárter e cambio; Buzina dupla Compartimento de
carga para 900 kg; Protetor ce cárter e câmbio-

Bancos de série e demais ,:ens de segurança
obrigatório, exigidos pelo CONTRAN

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo

01 Mensal

definic;a pelo Município

- Combustível por conta da contratante
- Sem Motorista

24 Motocicleta, com motOrde~~04 _.,_, wni
.mínimo 149 cilindradas <r.m^ R^o^rír de Mensal
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combustível de 10 litros; a Gasolina; Freio dianteiro
disco e traseiro a tambor; Partida elétrica; Motor
Refrigerado de acordo com o modelo- Buzina
especificada no modelo: Injeção eletrônica"
Transmissão de 05 velocidades. Cor branca sólida
Oom ate 030 Quilômetros rodados; Demais itens de
segurança obrigatório, exigidos oelo CONTRAN-

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em

SÍT'^ °corrência' por conta da

02

- Com logomarca na forma definida pelo Município
fixada nas laterais do tanque de combustível
- Sem condutor;
- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante

Automóvel com: Motor de 1000 cifindradas <cm3)-4
(quatro) portas; Transmissão mecânica de 5 marchas
a frente e 01 à ré; Apoios de cabeça nos bancos
dianteiros; Bicombustível fflex) Ar condicionado'
Reservatório de combustível para 45 litros- Freio a
disco e a tambor; Cintos de segurança de 03 (três)
pontos para os bancos laterais (cianteiro e traseiro) e
subabdommal central no banco traseiro; Bancos de

^8 t de SeQurança exi9ídos Pel°

Mensal

02

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em

^SUaiqUer °COrrênCia P°r C°nta d

LOTE

CONT^TASA
- Com logomarca na forma definida pelo Município.

- Combustível por conta da contratante;
- Sem Motorista.

26

SAÚDE

Automóvel com: Motor de 10Õ0 ciíindradas (cm3); .
(quatro) portas; Transmissão mecânica de 5 marcha-
a frente e 01 à ré; Apoios de cabeça nos bancoí
dianteiros; Bicombustível (fiexj Ar condicionado
Reservatório de combustível pa^a 45 litros- Freio a
disco e a tambor; Cintos de segurança de 03 (três)
pontos para os bancos laterais (dianteiro e traseiro) e
subabdominal central no banco traseiro; Bancos de
série; Demais itens de segurança exigidos pelo
CONTRAN;

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em
caso de qualquer ocorrência, por conta da
CONTRATADA.

- Com logomarca na forma definida pelo MunicÍDio
-KM LIVRE, M
- Combustível por conta da contratante;
- Sem Motorista.

27

Veículo pick up com: Motor com" 1400 ciíindradas
(cm3); 04 cilindros; 90 CV de potência; 02 (duas)
portas laterais; Ar condicionado: Direção hidráulica-
Transmissão mecânica de 04 Marcnas à frente e 01 à
re; Tração dianteira; Cabine simples ou alongada-
Tanque de combustível para 50 ,.tros; Bicombustívei
(flex); Capacidade para 02 (dois) passageiros
inclusive o condutor; Compartimento de carga para
600 Kg com carroceria aberta.; Protetor de cárter e
cambio; Freios hidráulicos; Cintos de segurança nos

Mensal

02

3R00,00

Mensal

5,W0(0l
5-ÍOO(

01
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28

29

segurança obrigatório,
bancos; Demais itens de

exigidos pelo CONTRAN

caso^dT1^6' fePar° °U substituiÇã0 d0 veículo em

defirvda pelo Município.

Combustível por conta da contratante
- Sem Motorista

«m?nül° tÍP° "mícro-°nibus", ~vêícliio~liovõ~ou
seminovo, capacidade de no mínimo 23 (vinte e três)
passageiros (além do motorista), ar condicionado
bancos rechnaveis, e motorização compatíveis com o
serviço, e com todos os acessórios obrigatórios
exigidos pelo CONTRAN. Incluso qualquer reparo ou
substituição do veículo em caso de qualquer
ocorrência, por conta da CONTRATADA.

C£w i°.?^arca na forma definica pelo Município
- KM LIVRE,

- Combustível por conta da contratante
- Sem Motorista

VAN com Motor de 2nnn riiinHr~.H^ /^mov. o -1(-
lo

1 ■-,

!>• i

\

f.

£*■
r

01

Mensal

de potência; 04 cilindros; 03 (três) Portas laterais-
I ransmissao mecânica de 05 Marchas à frente e 01 à
re. Tração dianteira; Ar condicionado; Direção
hidráulica; Freios hidráulicos Reservatório de
combust.vel para 70 litros; Diesel; Capacidade para
16 (dezesseis) passageiros sentados, inclusive o
condutor; Buzina dupla; Cintos de segurança em
todos os bancos; Bancos da série do modelo"
Emplacamento atualizado; Demais itens de
segurança obrigatório exigidos pelo CONTRAN-

Incluso qualquer reparo ou substituição do veículo em

^S3^" °COrrênCia t

Mensal

te?,

01

CONT^TaSa
Com logomarca na forma definida pelo Município
- Combustível por conta da contratante
- Sem Motorista

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL:
TOTAL:

E-MAIL DA EMPRESA:

TELEFONE DA EMPRESA:

LOCAL E DATA DA PESQUISA:

PESQUISADOR:

SETOR:
MAT:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta)

OBS: A presente cotação deverá ser env,ada aoleloTdTcoTSSÍaldS
muniapio localizado na Secretaria de Fazenda e Administração
sediada na Rua Av. José Balbino de Souza, S/N, Centro, Sobradinho -
BA. Ou através do e-mail: compras.sohrari.nhngnomaii

-241
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r-MDi iC,,-.«- - " SOBRADINHO-BA
CNPJ. 16.444.804/0001-10

TERMO DE RESPONSABILIDADE
COTAÇÃO PRÉVIA DE MERCADO

ia da MuniciPal da e Administração

aÇa°

GLOBAL

Lote 01 ao

07

TOTAL DA

PROPOSTA

^
Uda, inscrita no

FORNECEDORES
B

R$ 335.900,00 R$ 337.400,00

R$ 4.030.800,00 R$ 4.048.800,00

R$ 340.730,00

R$ 4.088.760,00

Valor Geral

R$1.014.030,00

R$ 12.168.360,00

Valor médio

aritmético

R$338.010,00

R$4.056.120,00

Sobradinho/BA, em 29 de dezembro de 2020.

Brenda Oliveira Lemos

Matrícula 11456

doCÍSn°â"° C°nfOrme ÍnfOmiaÇÕeS C°nStanteS naS trêS COta^es realizadas -tre empresas
0E5?/2018X° reSP6CtÍVaS COtaÇÕes " Analise da Viat>ilidade da manutenção do Preço contido no Contrato n°.
•O presente termo será destinado ,o Chefe do Poder Municipal para competente despacho.
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ANALISE DA VIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DO PREÇO CONTIDO
N*. 054/2018.

!■ Pesquisa de Mercado:

NO CONTRATO

tabela:

para reaiizar

e Transportes

Locações e Serviços Ud-inscrita ■»
no CNPJ/MF sob o „,

varajoso para pa>
o valor contratual, conforme demonstra a

Contrato Atu,tl

Lote

01 ao 07

Valor total da

proposta

(12 meses)

Valor

f.lobal

RS 4 (130.800,00

Comparação

Média dos três

orçamentos

R$4.056.120,00

Diferença da média dos

três orçamentos com o

valor contratual
R$2.110,00

R$ 25.320,00

Lote

01 ao 07

TOTAL DA

PROPOSTA

(12 meses)

mil e ;..« 3800,00 (O,mro mi,hões trinM
Adm»»^açao a prorrogação do Contrato „-

054/2018 por mais 12 (doze) meses

VantajOS° financeiramente,ou seja, ™^:i::^^^7! t0 PemaneCe VantajOS° financeiramen
presente análise ao Zm d ponsabSLdenT? ? ^'hT * ^ C°ntratUa1' SeguePoder Municipal ^ponsabil.dade pela Cotação de Mercado, destinado ao ChefePoder Municipal. ao Chefe do

Sobradinho/BA, em 29 de dezembro de 2020.

Brenda Oliveira Lemos
Matrícula 11456
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Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho

n» nuAionta w j ~y Quinto Termo Aditivo
n . 054/2018, desde que aceita pela parte contratada p

acompanhado pela Procuradoria Geral do Municipb, em conformiíade com a
solicitação expressa aa Secretária Municipal Cl. n° 258?2u20/SEFAZ
Encaminho ao Departamento de Finanças e Contabilidade para inSar soífe
S*í!^r -guida remeter o proces/o ao

para elaboração do

Sobradinho (BA), 30 de dezembro de 2020.

Luiz Vicente

Prefeito Municipal
rres Saniuanjuan

CNPJ n.° 16.444 804/0001-10 U Av. José Balbino de Souza S/N
Sobtadmho - Bahia :i Fone: (074) 3538-3030



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho í*
>**&,

orçamentária correspondente ao valor de R$
sete mil e setecentos i)
ç orrespondente ao valor de R$

, sete mil e setecentos reais), para atender
stação de serviços d trt f

0 (hum milhão, sete mil e setecentos reais),
as despesas referente a prestação de serviços de transporte

n7 CeSSidedaSSTtariaS Midi ^mcem ui

do Poder

n»258/2O?nTtariaS MUnidPaiS' «^ÍSffin . 258/2020, pelo período de 03 meses, nos recursos

trUmem° C°ntratUa' ^ °54/2°18' 6 deSpachod"

UNIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ELEMENTO- 33193Õ3M9AoNoU;T A™'^^ °A SEC' DE EDUC
FONTE: 01 39'0-3900 " °utros Serv' de Terceiros - Pessoa Jurídica

UNIDADE: 02.01 -GABINETE DO PREFEITO

tVclFJt^ 20°4 " MANUT^NÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
FONTE: 00 ' 3-3-9a39°° ' C} lír0S Serv" de ^™™ ~ Pessoa j™dica

UNIDADE: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE:: 2 023 - GESTÃO uAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

JÍ5-PROGRAÍ^ DE ATENÇÃO BÁSICA

: 02 /14 °°' °Ulr°S^ "' TerCeÍr0S " PeSSoa Juridica

FONTE: 00/29

F,UN-?° MUNIC' DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Terceiros - Pessoa Jurídica

Sobradinho (BA), 30 de dezembro de 2020.

WanSerlWRibeiro da Silva
Matrícula 10465

Departamento Finanças e Contabilidade

CNPJ n.° 16 444104/0001-10 ü Av. José Balbino de Souza S/n"
Sobradinho - Bahia r Fone: (074) 3538-3030
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TERMO ADITIVO N°. 05 AO CONTRATO N°. 054/2018

"Termo Aditivo ao Contrato Principal n. 054/2018 o
entre s, fazem o MUNICÍPIO DE SOBRADINHÓ BA

TZ^s4rrr'

{^™^ »„ ^ CMSContrato Principal n°. 054/2018; kan&pürteS LTDA, ja qualificados no corpo do

8.666/93; CONSIDERANDO a previsão legal contida no art. 57, inc. II da Lei Federal n°.

CONSIDERANDO a necessidade expressa em Cl. 258/2020/SEFAZ;

RESOLVEM aditá-lo mediante as condições seguintes:

" PRORR°GAÇÃO DE PRAZOS.

K rT;::P:r d?s;rd9oafa°,dodprazo iniciaimente **"*-*> ^Municipais, objeto de.Contrato Pnncioal^fcaTrio 1 f "S necessidad^ das Secretarias
dezembro de 2021, nos^2^^;^ST»* ^ " *
2. DO VALOR

fcrm° é * R$ 4-0308'">.''0 (quatro milhões «rinta mi, . oitooen.os

°AS CLÁtJSULAS CONTRATUAIS PRINCIPAIS

técnicas, documentos ^ntra^is S
contratuais e demais garantias ali previstes

i9Ua, teor e

o do contrato, sanções

de

/ ■

Schradinho/BA, em 31 de dezembro d/202

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
Contratante

Testemunhas-

CMS
™ - k ^ CONSTRUÇÕES E
TRANSPORTES LTDA

Contratada

CPF/MF:

Página 1 de 1
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MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

V^

AS ^
31/12/2020. Cláusula Pnm,*ira - DO OBJETO-
praz iiil

P,ira DO OBJETO ffilAfHlRNflK, ^
prazo inicialmente aete- -,ado cara a oreslarãr Z Il^TTP*9*^ ter™ a prorrogação do
necessidades das Secr, - ,a, Munrawi ob£ rií3° í Tra"sprorte' destjriado a atender as

SOBRADINHO/8A E A

, t-TDA-^SSIMATURA:
ter™ a prorrogação do

j

TERMO ADITIVO N° 02 *
EMPRESA NATIVA COM
OBJETO: Constitui objef

prestação de serviços de
objeto do Contrato Prfnc ,

Cláusula Segunda - DO

Cláusula Terceira - Ra:,;

Sanjuan - Prefeito Munior- ■

TERMO ADITIVO N° 0c m
O SENHOR NADILZO Da
OBJETO: Constitui objerr^
LOCAÇÃO DE IMÓVEl ot~
Atenção Psico-Socral ob-
março 2021. Cláusula Segu

seiscentos reais). Cláusula

Vicente Berti Torres Saneia

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

p,esen,e ,ermo a prorrogação do prazo inicialmente determinado para a

S6!^8;^11^10'131 ^ PrefeÍ'Ura MuniClpal de SobradinEo/BA
T3' ° PraZ° Prorr°9ad° até 31 de dezembro de 2021

£ h r PreSente tem° é de R$ 700'00 (Acentos reais)'
das demais cláusulas do Contrato Principal. Luiz Vicente Berti Torres

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

pe íermo a prorrogação do prazo inicialmente determinado para a
■ado a servir como instalações para funcionamento ao CAPS - Centro de

aa - DO VALOR: O valor do presente termo é de RS 3.600,00 (três mil

ssruSür'0 das d8mais clàusulas d c <*^^

Este documento esto disponibilizada

££ Documortfo ossinodo digitelmente confor-,
ife 'ww.impublicacoG5.org/pm_sobrarjinho ImprCUSa Oficial

2.200-2 de 24/08/2001, que inifilui a ir,frQeslrutura de chaves ^.^^^ _^^



RIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Sobradinho - Bahia

Atos Administrativos
ANO IX - Edição N° 1465

BAHIA - 28 de Janeiro de 2021 - Quinia-feira

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

^^^^^^^^,08 de janeiro de 2021. na
prorrogado até: 31 de março de 2021f Leia-se Pm™ £ ? 054/2018"- °"de se lê: Prazo
Onde se lê: Valor: R$ 1 007 700 00 íhum milhln cPf fd° ate: 31 de dezembra de 2021-
4.030.800,00 (quatro rníhões.tnn a me(otLmos?eas) " SeleCen'°S r6aíS)- LeÍa"S6: ™

do«'"iento esta disponíbííizn.
Documento «sinodoJigrtüra.e.Hot^.f

■te v,

: 200-2 de 24/08/2001.
Imprensa Oficial


