
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, ne 08, 1e andar, Centro, Souto Soares - Bahia

cEP 46.990{Oo cNPj 13.922.554/(x)Ol-98-Teleíax:(075133392L50 I 2128

coMrssÃo DE LrcrTAÇÃo
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO OO5/2022

Modalidade: PREGÃo ELETRÔN|Co No 004t2022

Repartições:

PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO: Contrataçáo de empresa para fornecimento de passagens rodoviárias
intermunicipais e interestaduais que serão destinadas às pessoas carentes assistidas por

este Município, pessoas carentes para tratamento de saúde e para desloc€lmento de

servidores em viagens de interesse do Município.

Julgamento Data:2210312022 Hora: 09:30h

Amaury Alves Batista Junior
Pregoeiro

Rodrigues de Jesus
Membro

Jose F le ira de Souza
mbro

Pregoeiro e Equipe de Apoio instituído pelo
Decreto/GP No 222, de 10 de Janeiro de 2022.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL OE SOUTO SOARES
SÊCRETARIA MUNICIPAL DE AçÃO SOCIAL
Rua ldalina. N'Centro - Bahia CEP - 46990-000
CNPJ 13.922.5í/0001-98 - Telefax: (0xx75) 3339-2150 I 2128

oFícto N" o4l2021

Para - Secretaria de Administração e Finanças

AC - Marcos Angelote - Setor Financeiro

CC - Controladoria - Sérgio Norberto

CC - Setor de Licitação e Contratos.

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, solicito realização de convênio para o

fornecimento de passagens, previsto na Lei Municipal de Benefícios Eventuais

(Lei No 536, de 26 de setembro de2O17).

Certa da costumeira atençáo agradece a atenção dispensada'

Atenciosamente,

Ê

Secretá.ia ÂÇào Soc

ao
ial

Aaaitôneia Sociol

e

Doc. N'0? de 0t/0112021

Ângela Pereira Gusmão

Secretária Municipal de Ação Social

Especificaçáo

150 - Passagem de ida com destino a

cidade de São Paulo.

50 - Passagem de retorno de São Paulo

a Souto Soares.

ffitgx*=

Souto Soares, í7 de janeiro de 2022.

I

Quantidade



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-0fi)
CN PJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: lO7 5l lttg-2tBo I 2L28

AUTUAçÃO

PÍocesso AdministÍativo No 005/2022
Órgáos lnteressedos: Prefeitura Municipal

Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (2210212022\, tendo em
vista a contratação de empresa para fomecimento de pâssagens rodoviárias intermunicipais e
interestaduais que serão destinadas às pessoas carentes assistidas por este Município, pessoas
carentes para tratamento de saúde e para deslocamento de servidores em viagens de interesse do
Município, sendo o fomecimento estimado no valor global de R$ 157.930,52 (cento e cinquenta e
sete mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos), autuo as peças que seguem,
transformando-o no Processo Administrativo No 005/2022.

Souto Soares - B,a,22 de Fevereiro de 2022.

Amaury A Batista Junior
Pregoeiro



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-0ü)
CNPJ 13.922.554/0001-98 -Telefax: (07s) 3339-2150/ 2128

Do: Sêtor dê Licitaçóes
Para: Secretaria Municipal de Administração GeÍal
Assunto: Contrateção de empresa para fornecimênto dê passagens rodoviárias
intermunicipais ê intêrêstaduais que serão dêstinadas às pessoas carentes assistidas por
este lllunicípio, pessoas carêntes pera tratamento dê saúde e para deslocamento de
servidores em viagens de interesse do Município.
Processo Administrativo No 005/2022.

Senhor Gestor,

Tendo em vista a contrataçáo de empresa para fornecimento de passagens rodoviárias
intermunicipais e interestaduais que serão destinadas às pessoas carentes assistidas por este
Município, pessoas carentes para tratamento de saúde e para deslocamento de servidores em

viagens de interesse do Município, sendo o fornecimento estimado no valor global de R$

157.930,52 (cento e cinquenta e setê mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos).

autuo as peças que seguem, transformando-o no Processo Administrativo No 005/2022, solicito
despacho e autorização para que seja instruído o devido processo de licitação.

Souto Soares - Ba, 22 de Fevereiro de 2022

Amaury A Batista Junior
Pregoeiro



I ESTADO DA BAHIA
PREFEITT]RA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, r' 0E, l' ândar, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.9f)-000
CNPJ: 13.922.554/0001-9t - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Departamento de Contabilidade
Assunto: Contratação de empresa para fornecimento dê passagens rodoviáÍias
intermunicipais e interestaduais que serâo destinadas às pessoas carentes assistidas por
estê Município, pessoas carentes para tratamento de saúde e para deslocamento de
servidores em viagens de inteÍesse do Município.
Ref. Processo Administrativo No 005/2022.

Prezados Senhores,

Tendo em vista a contratação de empresa para fornecimento de passagens rodoviárias
intermunicipais e interestaduais que serão destinadas às pessoas carentes assistidas por este
Município, pessoas carentês para tratamento de saúde e para deslocamento de servidores em

viagens de interesse do Município, sendo o fornecimento estimado no valor global de R$

157.930,52 (cento e cinquenta e sête mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos),

solicito informaÇóes quanto à existência de recursos e dotação orçamentária para tanto.

Encaminhe-se as devidas informaçóes ao Setor de Licitaçóes.

Souto Soares - B,a,23 de Fevereiro de 2022

André Lu Sampaio Cardoso
Prefeito Municipal



ESTADO DABAHIA
PREFEITURA MI]NICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, no 0t, lo andar, C€ntro' Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.92.554/00{l-9t - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

DESPACHO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS E PREVISÃO DE RECURSOS OR MENTÁRIOS

Ao
Presidente da Comissáo Permanente de Licitaçáo/Prêgoeiro

SÍ. Presidente,

Em atenÉo ao despacho Prefeito Municipal, Sr. André Luiz Sampaio Cardoso, e objetivando a instruÉo do
presente processo, que tem como finalidade a contrataçáo de empresa para fomecimento de passagens
rodoviárias intermunicipais e interestaduais que seráo destinadas às pessoas carentes assistidas por este
MunicÍpio, pessoas cârentês para tratamênto de saúde e pera deslocamento de sêrvidores em viagêns de
interesse do MunicÍpio, informamos que existe dotaÉo orÇamenláÍia para cobertura da despesa global

estimada em R$ 157.930,52 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta reeis e cinquenta e dois
centavos).

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
ORGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE
ORGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOÇIAL
UNIDADE: O2.O2.OÍ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDAOE: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNtDADE: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
AÇÃO: 2OO8 - MANUT, DESENV. OAS AÇÔES ON SECRETNRIE OE AOMINISTRAÇÁO GERAL
AÓÃo: 2158 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÔES DO FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE
AçÃO: 2O,IO - BENEFICIOS EVENTUAIS
ELEMENTO DESPESA: 33.90.39.00
ELEMENTO DESPESA: 33.90.32.00
FONTE: OO - RECURSOS ÓRDINARIOS
FONTE: 28 - TRANSF. DO ESTADO - FEAS

Souto Soares/BA,24 de FevereÍo de 2022

de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sâmpaio, ne 08, 1e ander, CêntÍo, Souto Soarcs - Bahia, CEP 46.99G000

CÍ{PJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: {07513339-2150 I 2L28

Souto Soares/BA, 25 de Fevereiro de 2O22.

Do: Setor de Licitâçõês
Para: Setor Jurídico
Assunto: Contratação de empresa para fornecimento de passagens rodoviárias
intermunicipais e interestaduais, que serão destinadas às pessoes carentes
assistidas por este ilunicípio, Pessoas carentes para tratâmento de saúde e para
deslocamento de sêrvidores em viagens de interesse do Município.
Ref: Processo Administrativo No 005/2022.

Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (2510212022),

tendo em vista o Processo Administrativo , No OO5|2O22, que solicita a contrataçáo de
empresa para fomecimento de passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais, que
serão destinadas às pessoas carentes assistidas por este Município, pessoas carêntes
para tratamento de saúde e para deslocamento de servidores êm viagens de interesse do
Município, encaminhamos minuta de Edital para análise e apreciação deste Setor Jurídico.

Certos do pronto atendimento, aguardamos parêcer

.4t z

AH
Amaury AFes Batista Junior

Prêgoêiro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Àv. José Sampaio, n'0E, l" andar, Centro, Souto Soares- Bahie, CE46.99G0{X)
CNPJ r3.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2r2E

Souto Soares,03 de Março de 2022.

A apreciação do Processo Administrativo, cujo objeto é a contratação de êmpresa para

fornecimento de passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais, que seráo destinadas às
pessoas carentes assistidas por este Município, pessoas carentes para tratamento de saúde e para

deslocamento de servidores em viagens de interesse do Município, conforme especificações e
quantitativos descritos no Termo de Referência do Edital, motivada através do Processo
Administrativo no 00512022, conforme minuta do Edital do Pregão Eletrônico no 00412022.

O presente procêsso deverá ser observado nos preceitos da Lei 10.520, de1710712002, Decrelo
Federal no 10.024 de 20 de setembro de 20'19, da Lei no. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas
posteriores alterações, e Lei Complementar 12312006 de 14112120Q6.

A Secretaria Municipal de Finanças informa sobre a existência de previsão de recursos de ordem
orçamentário-Íinanceira para fazer Íace às obrigaçóes decorrentes da contratação, esclarecendo
que o pagamento será efetuado âtravés das dotações orçamentárias:

ORGÃO: 2. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
ORGÃO:3. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÂO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOçIAL
UNIDADE: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNTDADE: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÁO SOCIAL
AÇÃO: 2oo8 - MANUT. DESENV. DAS AÇÓES DA SECRETARIA-DE ADMINISTRAÇÂO GERAL
açÃO: zlsa _ UANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÔES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AçÃO: 2010 - BENEFICIOS EVENTUAIS
ELEiiENTO DESPESA: 33.90.39.00
ELEMENTO DESPESA: 33.90.32.00
FONTE: OO - RECURSOS ÓRDINARIOS
FONTE: 28 - TRANSF. DO ESTADO - FEAS

Tendo em vista o preço estimado apresentado e características do objeto a ser contratado, admite-

se o processamento da licitação na modalidade: PreOão, sendo mais adequado adotar a

modalidade Pregão Eletrônico, determinada em função da lei 10.52012002 e Decreto Federal
1O.O24t2O1g, dianle da possibilidade de melhor competitividade e facilidade nos tramites legais do
processo em questáo. O Edital do Pregão Eletrônico no 00412022 obedece às formalidades legais,
portanto, admissível sua realizaçáo.

É

Lucas Tadeu de Oliveira
Assessor Jurídico
OAB/BA no 30.358

De: Dr. Lucas Tadeu de Oliveira
Para: André Luiz Sampaio Cardoso - Prefeito Municipal
ASSUNTO: PARECER JUR|DICO ANALISE DE EDITAL

I



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MTJNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, n'08, l" andar, Centro, Souto Soares- Bahia' CEP 4ó.9$-000
CNPJ I3.922.554/0001-98 - Telefax: (07, 3339-2150 / 2r28

Souto Soares, 04 de Março de 2022.

Cordialmente,

Amaury A Batista Junior
Pregoeiro

{
§ l/,

AbeÍtura do Processo Pregão Eletrônico no 00412O22
Do: Pregoeiro e Equipe de Apoio.
Para: André Luiz Sampaio Cardoso
mD: Prêfeito Municipal de Souto Soares

Senhor Prefeito

Em atenÇão à solicitação e orçamento, (Processo Administrativo no 00512022)
êxpedido pefa Secretaria de Administraçáo, em 21 de Fevereiro de 2022' para a
contratação de empresa para fornecimento de passagens rodoviárias
intermunicipais e intêrestaduais, que serão destinadas às pessoas carentes
assistidas por este Município, pessoas carentes para tratamento de saúde e
para deslocamento de servidores em viagens de interesse do Município,
conforme especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência do Edital,
informamos que estamos à disposição para passarmos para a fase externa deste
processo e aplicarmos a modalidade Pregáo Eletrônico sob o número 00412022, que o

setor Jurídico determina, amparado pelas Leis 8.666/93 e 10.520102 Decreto Federal
10.02412019 e Lei complementar 123/06.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURÂ MTJNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av, José Sampâio, n' 08, l'ândar, Centro, Souto Soâres - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - TeleÍax: (075) 3339-2í50 / 2128

AUTORT?ÂçÁO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITAr'ORIO

O Prefeito Municipal e Souto Soares, Estado da Bahia, no uso de suas atribuiçóes
legais, informa que após analisar o pedido para a contrataçáo de empresa para
fornecimento de passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais, que serão
destinadas às pessoas carentes assistidas por este Município, pessoas carentes para
tratamento de saúde e para deslocamento de servidores em viagens de interesse do
Município, conforme especiÍicações e quantitativos descritos no Termo de Referência
do Edital, vem autorizar a deflagração da Licitação, na modalidade pregão eletrônico,
devendo o edital elaborado na forma da lei, conferido pelo jurídico, ser publicado, a Íim
de que o Pregoeiro e sua equipe de apoio possam executar suas atribuições,
conÍorme Legislação especifica em vigor.

Souto Soares - Bahia, 07 de Março de 2022

André Luiz paio Cardoso
Prefeito Municipal

s {/,
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AVISO DE LICITAÇÁO
PREGÁO ÊLETRONICO N' OO.í/2022

PROC. ADMINISTRATIVO N' OO5/2022

A Preleitura Municipal de Souto SoareíBA, publica a licitaÉo na modalidade PREGÃO
ELETRONICO n'OO4P.022. Obleto'. O objeto da presentê licitaÉo é a escolha da pÍoposta mâis
vantajosa paÍa contÍataÉo de êmpÍesa para o fornecimento dê passagens rodoviárias
intermunicipais e interestaduais que Seráo destinadas as pessoas carentea assistidas por este
MunicÍpio, pessoas carentea paÍa tratamento de saÚde e deslocamentos de §êrvidorês êm
viagens de interesse deste Município, coníorme descritos no anexo I - termo de referência do
ediaal. Íipo: Mênor Preço Global. JulgaÍÍf,,nlo.2ZO3n022 âs 9:30h. O Edihl eslá disponÍvel no site
r,twr r.soutosoares.ba.oov.br. lníormaçóes p€lo telefone O5) 333c2150. Sodo soares/BA,
09/032022. Amaury Alves Batista Junior - Pregoeiro.

Este dodmonto foi âsínsdo disitâlm€n!â por SERÂSA EtpêÍirãn
i5ÍroE&5aí64et6AEiDOB64CC728C2BCA

Diório oÍiciorao iluntcípto EE!!

Prefeitura Munici I de Souto Soares

Rua Eutacio Meira Viana I 0 | Centrc I Souto Soârês-Bã

Pregáo Eletrônico
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SOUTO SOARES - MUNICIPIO DE SOUTO SOARES -

(BA)

Licitação: (Ano:2022t MUNICIPIO DE SOUTO SOARES / No Processo: 00512021)

às 09:30:32 horas do dia 22t03t2022 no endereço AV JOSE SAMPAIO o8-PREDIO,

bairro GENTRO, da cidade de souTo SoARES - BA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

sr(a). AMAURY ALVES BATISTA JUNIOR, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo

ato de nomeação, para realizaçâo da sessão Pública de Licitação do Pregáo No Processo:

OO5]2O21 - 2O22lOO4t2O21 que tem por objeto O objeto da presente licitação é a escolha da

proposta mais vantajosa para a contratação de empresas para fornecimento de passagens

rodoviárias intermunicipais e interestaduais que serão destinadas às pessoas carentes

assistidas por este Município, pessoas carentes para tratamento de saúde e para

deslocamentos de servidores em viagens de interesse deste Município, conforme descritos

no Anexo I Termo de Referência deste Edital.

LOIE (I) - FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÂRIAS' INTERMUNICIPAIS E

INTERESTADUAIS

ProDosta

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

LOIC (1) - FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS' INTERMUNICIPAIS E

INTERESTADUAIS

I

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menorpreço.ApósconfirmadaahabilitaçãodaproponenteeexaminadapeloPregoeiroda
disputaeaEquipedeApoioaaceitabilidadedapropostademenorpreço,quantoaoobjeto
bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimad o paÍa a contratação, o Pregoeiro decidiu:

Nodia22tO3t2O22,às09:41:46horas,nolote(í)-FORNECIMENTODEPASSAGENS

1

I

2510312022

Abertas âs propostas, Íoram apresentados os seguintes preços:
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RODOV|ARIAS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS - a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização eÍetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-O5. No dia 23103/2022, às 1502148 horas, a situaçáo do lote foi

Íinalizada.

No dia 23103/2022, às 15:02:48 horas, no lote (1) - FORNECIMENTO DE PASSAGENS

RODOVTÁR|AS, tNTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS - a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. o motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO A EMPRESA

VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO OO4I2OO2, HAJA VISTA QUE ATENDEU A

TODOS OS REQUTSTTOS EDITALÍCIOS. No dia 2410312022, às 08:31:00 horas, a situaçáo

do lote foi finalizada.

No dia 24103t2022, às 08:31:00 horas, no lote (1) - FORNECIMENTO DE PASSAGENS

RODOVIARIAS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS - a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. o motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO O OBJETO DO

PREGÃO ELETRÔNICO OO4I2O22 À EUPNESR VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA

LTDA, PARA QUE PRODUZA OS EFEITOS LEGAIS E JURíDICOS PERTINENTES.

No dia 24103/2 022, às 08:31 :00 horas, no lote (1 ) - FORNECIMENTO DE PASSAGENS

RODOV|ARIAS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS - pelo critério de menor pÍeço,

foi adjudicado o obieto do lote da licitação á empresa VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA

LTDA com o valor R$ 156.000,00.

No dia 25103/2O22, às 08:46:49 horas, a autoridade competente da licitação - ANDRE

LUIZ SAMPAIO CARDOSO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo'

ANDRE LUIZ SAMPAIO CARDOSO

Autoridade ComPetente

JOSE FABIO VIEIRA DE SOUZA

Membro EquiPe APoio

25t0312022

ANIARA RODRIGUES DE JESUS
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Pregoeiro da disPuta



Membro Equipe Apoio

Proponente:
01.604.069/0001.97 VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA
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I ESTADO DA BAHIA

PREFEITURÁ MUMCIPAL DE SOI,ITO SOARES
Avenid! José StÍrpâio,08 C.Dtro - Bshir CEP - 46990-{m0
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Tclcfu: (0rx75) 33392r$ / 2128

TE-RMO DE A.DJUDICAçÃO
PREGAO ELETRONICO N" OO4I2O22

Souto Soares/BA 24 de Marco de 2022

ffi*H',#
AMAURY ALVES BAT A JUNIOR - Pregoeiro Oficial

Com base nos elementos constantes do procêsso corespondente e obseNadas as disposiçôes
da lêgislação vigente, referente ao Pregão EletrÔnico no 00412022 Processo Administrativo no

OO5\2O22, que obietiva: a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresas
para fornecimento de passagens rodoviárias intermunicipais e intêrestaduais que seÍão
destinadaS às pessoas carentes assistidas por este MunicÍpio, peSSOas carentes para tratamento
de saúdê e para deslocamentos de servidores em viagens de interesse deste Município,
conforme descritos no Anexo l- Termo de Refêrência deste Edital; ADJUDICO o seu objeto a
empresa:

Empresa: VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA - CNPJ: 01.604.069/0001-97, vencedora
do PE OO4\2O22 com o valor globel de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais).

os autos seguirão para apreciaÇão do ExcelentÍssimo sr. PreÍeito do MunicÍpio de souto soares,
para, sendo esse o sêu entendimento, homologar o presente certame licitetório.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
AV. JOSÉ PEREIRA SAMPAIO, OS, CENTRO, SOUTO SOARES'BA, CEP /T6990{0(

CNPJ 13.922.5541000'l -98 - TELEFAX: (0xx75) 33392150 I 2128
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

Souto Soares, 25 de Março de2022

Éopa

De: Dr. Lucas Tadeu de Oliveira
Para: André Luiz Sampaio Cardoso - Prefeito Municipal
Assunto: PARECER JURIDICO
LtctrAÇÃo PREGÃO ELETRÔNICO N'OO4I2O22 - PROCESSO ADM N'OO5|2O22

Senhores,

A apreciaçáo do processo licitatório decorrente do Pregáo Eletrônico n" 00412022, realizado

no dia 22tO312022, conforme Ata do referido Pregão, nos termos do Edital referido, objetivando a

contratação de empresa para fornecimento de passagens rodoviárias 
- 
intermunicipais e

interestaduais, que serão destinadas às pessoas carentes assistidas por este Município, pessoas

carentes para tratamento de saúde e para deslocamento de servidores em viagens de interesse

deste Município, em quantidades e especificaçôes contidas no Anexo I e demais obrigações e

informações constantes dos Anexos do Edital, motivada através do Processo Administrativo n'
OOy2Oi2 e Modalidade Pregão Eletrônico no OO4\2O22, observou todos os preceitos das Leis no.

8.666/1993, 'lO.52OlO2 e súas posteriores alteraçóes, Lei ComplemenlaÍ 12312006 e Decreto

Federal 10.024 de 19 de setembro de 2019.

Foi declarada pelo Pregoeiro como vencedora a empresa: VIATRAN VnçÃO TRANSBRASILIA

LTDA, CNPJ: 0,l.604.069/000"|-97, com endereço na Av. centenário, Edf. Mtória center, 2883,

Sala 1 005-A, 10o andar, Bairro Chame-Chame, CEP: 40.155-'151 , Salvador/BA, com o valor global

de R$ í56.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), para contrataçáo do objeto licitado, portanto,

salvo melhor julgamento, poderá ser homologado os atos praticados pelo setor responsável pela

licitaçáo.

I

Dr. L Tadeu de Oliveira
oAB/BA N". 30.358
Assêssor JurÍdico
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Souto Soares/BA, 25 de Marco de 2022

ESTADO DA BAHIA
PREFEITI,'RA MT]MCIPAL DE SOUTO SOARES

Âvenida José Srmprio,0S Centro - Bshir CEP -,16990.1[0
CNPJ 13.922.5í/m01-98 - Telefax: (0rr75) 333921$ / 2128

TERMO DE HOMOLOGAçÃO

PREGÂO ELETRÔNICO NO OO4/2022

Considerando a regularidade do procedimento licitatório ê a adjudicaÉo anteíormente feita pelo pregoeiro

oficial do Municlpió e observando o parecer da assessoria jurídica, HOilIOLOGO o Pregáo EletÍônico no

OO412O22 do qual é objeto a escolha da proposta mais vantaiosa para a contrataçáo de empresas para

fomecimento de passagens rodoviárias intermunicipais e interestâduais que serão destinadas às pessoas

carentes assistides por este MunicÍpio, pessoas carentes para tratamento de saúde e pâre deslocamentos de
servidores em viagens de interesse deste MunicÍpio. Em favor da empresa.

Empresa: VTATRAN VnçÃO TRANSBRASILIA LTDA - CNPJ: 01.604.069/0001-97, vencedora do PE

OO4|2O22 com o valor global de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais).

Autorizo a contrataÉo da empresa e as emissÕes de empenho. Publique-sel

André Luiz Sampaio Cardoso
PÍeÍeito Municipal

Useradm
andre
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av..td. Jo.a S.úprh, m C.trtio - B.hl. CEP - aó99G000

CNPJ 13.92255a/0001-9t - T.l.r.!: (o!!?5) 33392150 / 2l2A

TERi'O DE HOMOLOGAçÁO

PREGÁO ELETRÔNICO N" I)OII/2022

ConsideEndo a regutaridadê do procedim€nlo licitatório e a adjudicação antgriorm€ntê ,eita pelo progo6iro

oficial do Municípió e obse ândo o parêcer da assêssoria jurídicá. HO OLOGO o Pregáo El6t ônico n'
OO4|2O22 do qual é objêto a escolha da prcposta mais vantajosa pâra a contralaÉo dê êmprEsas paía

íomecimênlo de pâssagens rodoviáíias intêrmunicipais e intêÍostaduais quo seÉo dosünadas às p€ssoas

cârent€s assisúdas por estê Município, pessoas cárenles para tÍatamênto de §aúde e para dêslocamgnlos de
seNidorcs em viagens de interesse deste Município. Em favor da empresá.

Empresã: VIATRAI{ VIAçÃO TRANSBRÂS|LIA LÍDA - CNPJ: 0í.60,í.069t000í-97, vencedorê do PE

OM/2022 com o valor global de R§ 't56.@0,00 (cento e onquenta ê seis mii reais).

AutoÍizo a contrataçáo dã emprêsa I as emissóes de êmpenho. Puuique§êl

Soúo Soar€§/tsA, 25 dê Mar@ de 2022.

André Luiz Sampaío Cardoso
Pr€foito Municipel

Esle documonlo Íor assrnado diqitalmêntê poí SERASA Erp6Íiân
E18214D1F7830CC7B821F4A0Fl7E5BC5

Diório oficiot do tlunicíplo !@

Prefeitura Munici I de Souto Soares
Pregão Eletrônico

Rua Eutacio Vieira Viana I 0 | Centro I Souto Soaros-Ba


