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CNPJ: 05.131.180/0001-64 

ATA DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017/ PMO/SEMED 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL, MENOR PREÇO POR 

LOTE, através da Prefeitura Municipal de OBIDOS - PA. 

OBJETO: Contratação de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços de 

transporte escolar por meio de veículos automotores e embarcações fluviais a 

serem executados na zona urbana, zona rural - terra firme, durante o período 

/ 	 ano letivo de 2017, incluindo o fornecimento de combustível, motoristas, 

/marinheiros e auxiliares com toda a manutenção corretiva e preventiva. 

• RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS: 28 de abril de 2017 -,6s 9:00h. 

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 

9:00h, a Pregoeira do Município e a Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n° 

018 de 02 de janeiro de 2017, o Coordenador do Setor de Transporte Escolar o Sr 

Moises Soares dos Santos, portador do CPF n° 849.472.092-91 e RG n° 1705547-4 

SSP/AM, a Coordenadora do Controle Interno a Sra. Ana Paula Nunes de Siqueira, 

portadora do CPF n° 647.892.842-04 e RG n° 1474199-7 SSP/AM, reuniram-se na 

Câmara Municipal de Óbidos, situada na Rua Deputado Raimundo Chaves, n° 348, 

Bairro Centro - CEP: 68.250-000 - Óbidos/PA, para procederem a abertura referente 

ao processo licitatório supracitado conforme descrito nesta Ata de Julgamento. Neste 

momento registra-se também a presença dos vereadores FRANCISCO ROSINALDO 

GUIMARÃES CARDOSO, portador do CPF n° 179.691.152-68 e RG n° 3453772 
r 

SSP/PA, FRANCISCO SOARES DE AQUINO, portador do CPF n° 127.410.272-34 e 

RG n° 1519390 SSP/PA, NIVALDO PEREIRA DE AQUINO, portador do RG n° 

1653231 e KEDSON GLAY F. ANDRADE, portador do RG n° 2339692. A Pregoeira 

declarou aberto o Certame dando boas vindas e agradeceu a participação das 

licitantes no Certame, mencionando que a partir deste momento não seria aceita 

mais nenhuma licitante no Certame. Neste momento a Pregoeira passou a palavr 
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para o vereador Nivaldo Pereira Aquino o qual colocou suas considerações acerca 

do Transporte Escolar no município de Óbidos, após o Presidente da Câmara, o 

vereador Lindomar Siqueira Marinho para também pontuar suas considerações 

acerca do trâmite do procedimento supracitado. Após as considerações, a Pregoeira 

u ciência a todos de um documento do Ministério Público, que chegou antes do 

ício desta Sessão, o qual recomenda a suspensão do Certame em tela. Durante a 

itura da recomendação duas licitantes adentraram no Plenário Dr Emanuel Simões 

odrigues - Câmara Municipal com a pretensa intenção de participar desta licitação. 

pós a leitura da recomendação, a Pregoeira, solicita uma pausa de trinta minutôs 

ara diligência à Assessoria Jurídica do Município de Óbidos quanto à decisão sobre 

continuidade do Certame. Após diligência à Assessoria Jurídica a Pregoeira 

)licitou que os licitantes que chegaram após o início da Sessão se retirassem da 

esa, contudo os mesmos se recusaram, sendo que um deles declarou que somente 

3iria mediante condução policial. Em seguida a pregoeira recebeu os documentos 

Credenciamento e os envelopes contendo os documentos de proposta e 

habilitação dos licitantes presentes, após o recebimento a pregoeira suspendeu a 

sessão novamente até as 11:00hs para aguardar parecer jurídico a cerca da 

continuidade ou não desta licitação. Retomando a Sessão a Pregoeira pediu mais 

uma vez para os representantes das licitantes que chegaram após a abertura do 

certame se retirassem da mesa, conforme o item 8.2 do edital que diz: "Declarada a 

abertura da sessão pelo (a) Pregoeiro (a), não mais serão admitidos novos 

- 

	

	proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes, juntamente com 

declaração dos interessados ou de seus representantes, dando ciências de que 

/ cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o Art. 40,  

inciso VII da Lei n.° 10.520 devendo os envelopes ser entregues lacrados da 

" eguinte forma.". Neste momento um dos licitantes que chegou após ter sido 

declarada aberta a Sessão em tela solicitou que a Pregoeira rebecesse um recurso. 

A Pregoeira explicou que não poderia receber pelo fato do licitante ter se 

apresentado após a abertura da Sessão e que o mesmo deveria protocolar o recurso 

A no Setor de Licitação ou outro órgão competente. Em continuidade, a Pregoeira leu o 

Parecer Jurídico de n° 045/2017 sobre a análise da recomendação do Ministério 

Público, no qual opina sobre a continuidade do Certame uma vez que a sua 

supensão acarretaria em prejuízos ao município e à coletividade. Diante do expost a 
7 	 ';d 
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Pregoeira passou aos procedimentos relativos à etapa de Credenciamento. Após a 

análise, a Pregoeira passou os Credenciamentos aos licitantes presentes para que 

também fizessem suas análises. Após o recebimento dos credenciamentos, a 

Pregoeira declarou que todas as empresas estão credenciadas e que como a 

Adminitração tem a prerrogativa de rever seus atos, solicitou aos acompanhantes 

dos representantes que se retirassem da mesa e acompanhassem o certame 

juntamente com os outros cidadãos, ao mesmo tempo, deixou o espaço aberto para 

questionamentos relativos ao credenciamento. A representante da empresa E. M. 

TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA. - EPP questionou que as empresas JONILDO S. 

jIXEIRA - ME e META CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA. - EPP não 

apresentaram a declaração de ME ou EPP; questionou também a autenticidade da 

)èclaração de ME ou EPP e do requerimento de empresário da empresa A. B. 

PEREIRA SERVIÇOS - ME. Para tais questionamentos a Pregoeira apresentou as 

inscrições do Simples Nacional das empresas para o primeiro caso, esclarecendo 

que o item 6.7 do edital confere a prerrogativa para que as empresas apresentem 

tambem a referida inscrição como comprovação de sua condição, e no segundo caso 

comprovou que foi realizada verificação de autenticidade junto à internet. A 

Pregoeira ratificou que só poderão manifestar-se durante a sessão os representantes 

devidamente credenciados. Assim as empresas licitantes credenciadas foram: 

1 

REPRESENTANTE EMPRESA CNPJ ENDEREÇO E- MAIL TELEFONE 

Rua Dr. Amaro 
Alencar, n° 

 Karenina Kanavati 
E. M. 620, bairro comercia 

Lasmar, CPF n° TRANSPORTE 06.820.21 São I@emtm 
(92) 3622- 

621.081.662-20, RG MULTIMODAL 2/0001-00 Raimundo, ultimodal 7021/3629- 
n° 1331509-9 

LTDA. - EPP Manaus/AM, .com.br 7363 
SSP!AM CEP: 69.027- 

031 
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Rua Justo 
Luciano Otavio 	 Chermont, n° 

Franco da Silva, 	LUCIANO OTAVIO 	
1303, Sala A, 	construiu 

CPF n° 	FRANCO DA 	01 .281 .98 	Bairro Santa 	cianofran 	(93) 99100- 
509.700.112-53, RG 	SILVA - EPP 	3/0001-44 	Terezinha, 	co@hot 	0551 
n° 3220839 3  Via 	 Óbidos/PA, 	mail.com  

PC/PA 	 CEP: 68.250- 
000 

Alan Rangel 	 Rua Dr. 

Ferreira Portela, Picanço Diniz, abpereir 
A. 	B. PEREIRA 	 n° 189, Bairro 

CPF n° 	 22.188.37 	 a- 	(93)99155- 
744.873.372-91 e 	SERVIÇOS - 	6/0001 -64 	Centro, 

ME 	 Óbidos/PA, 	me@hot 	0813 

PC/PA 	
CEP: 68.250- RG n° 446262-7 	 mail.com  

000 

Rua Justo 

Edinaldo da Silva 	 Chermont, no  

	

Menezes, CPF no 	JONILDO S. 	22.985.33 	
104, 	 (93)3547- 

	

387.930.322-34, RG 	TEIXEIRA - ME 	7/0001-38 	Bairro Centro, 	xeira@b 	1367 

jonildotei Sala A, 

 
no 2124553 SSP/PA 	

Óbidos/PA, 	oI.com.br  
CEP: 68.250- 

000 

Av. Prefeito 
Nelson Souza, 

Raimundo Rubens 	META 	 s/n, Sala A, 	metacon 
de Barros Vaz, CPF CONSTRUÇÕES & 	 Bairro 	strucoes 

17.431.95 	 (93)99192- 
no 655.670.052-53, 	SERVIÇOS 	5/0001-04 	

Perpétuo 	servicoslt 	
5441 

RG n° 6961933 	COMÉRCIO LTDA. 	 Socorro, 	da@hot 
SSP/PA 	 - EPP 	 Óbidos/PA, 	mail.com  

CEP. 68.250- 
000 
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Rua 15 de 

Ivanilson Vieira de VIEIRA Novembro, no 

Sousa, CPF no TRANSPORTE & 17.958.56 
2548, Bairro vieirat.se  (93) 99156- 

643.269.502-34, RG SERVIÇOS LTDA - 7/0001-78 
Centro, rv©hotm 6660/99205 

n° 2744235 PC/PA ME 
Oriximiná/PA, ail.com  -1423 
CEP: 68.250- 

000 

Passou-se para a fase de análise das propostas. Após a análise minuciosa por parte 

\  da Pregoeira e sua equipe de apoio, a Pregoeira passou as propostas para os 

licitantes para os mesmos fazerem suas análises. Após as análises a Pregoeira abriu 

'para questionamentos. O representante da empresa A. B. PEREIRA - ME, 

questionou a proposta da empresa E. M. TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA. - EPP 

por não estar apresentando os valores por extenso e também a proposta da empresa 

4UCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP por não constar em sua proposta o valor 

global, conforme o item 7.2 do edital. Também pediu para que constasse em ata a 

exequibilidade e razoabilidade das propostas alegando que os valores apresentados 

pelos seus concorrentes apresentam-se muito baixos. Após este questionamento o 

1 representante da empresa LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP pediu a 

palavra para defesa mencionando que pediu esclarecimento à Pregoeira e que a 

mesma respondeu que o critério de julgamento seria por lote. O representante da 

empresa JONILDO S. TEIXEIRA - ME questionou que a empresa LUCIANO OTAVÍO 

FRANCO DA SILVA - EPP, não apresentou os valores por extenso, de cada rota, lote e 

( 

nem do valor global, também questionou as propostas das empresas A. B. PEREIRA 

- ME e E. M. TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA. - EPP que não apresentaram o tipo 

de veículo que iriam executar o serviço na descrição do transporte. O representante 

da empresa VIEIRA TRANSPORTE & SERVIÇOS LTDA - ME questionou a proposta da 

empresa META CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA. - EPP quanto a 

nomenclatura do valor total do Lote 8, constando em sua proposta Lote 03. O 

representante da empresa META CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COMÉRCIO 

LTDA. - EPP mencionou que as propostas das empresas A. B. PEREIRA - ME, E. M. 

TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA. - EPP, JONILDO S. TEIXEIRA - ME e VIEIRA 

TRANSPORTE & SERVIÇOS fTD~ - ME não atenderam ao item 7.2, letra "f" do edital, 
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que a empresa LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP não apresentou em sua 

proposta o valor global, apresentou informações incorretas na planilha nos itens 33 e 

55 quanto aos destinos e também não especificou o tipo de veículo a ser utilizado 

nas rotas. O representante da empresa META CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS 

COMÉRCIO LTDA. - EPP pede que sejam desclassificadas as propostas das 

licitantes anteriormente mencionadas por não atenderem as exigências do edital. A 

resentante da empresa E. M. TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA. - EPP respondeu 

aos questionamentos feitos com relação a sua proposta não haver especificado o 

tipo de veículo a ser utilizado em cada rota uma vez que na planilha constante do 

edital não estava pedindo esta especificação. Mencionou quanto a exequibilidade 

das propostas, alegando que as propostas apresentadas pelas outras proponentes 

estão com valores muito abaixo do considerado de mercado por esta proponente, 

te disto solicitou que a Pregoeira suspendesse o Certame para que as empresas 

apresentassem planilhas de composição dos preços apresentados. Também 

defendeu-se do questionamento com relação a falta de cumprimento do item 7.2, 

letra "f" do edital, lendo em sua proposta a declaração expressa de que nos preços 

apresentados estão incluídas todas as despesas referentes aos serviços. O 

representante da empresa JONILDO S. TEIXEIRA - ME informou que no final de sua 

proposta encontra-se a declaração da empresa de que trata a alínea f) do item 7.2 do 

edital. O representante da empresa LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP 

1) também se defendeu com relação ao não cumprimento do item 7.2, letra "f" 

afirmando que em sua proposta há declaração expressa de que nos preços 

apresentados estão incluídas todas as despesas pertinentes aos serviços; O 

representante da empresa META CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA. - 

EPP declarou ainda que na licitação deste município para transporte escolar no ano 

de 2015 o mesmo foi desclassificado pelo fato de não haver apresentado a 

Declaração de Pleno Atendimento na fase de credenciamento e diante deste fato não 

aceitará de forma alguma que a Pregoeira aceite as Propostas das licitantes que não 

apresentaram a declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas 

todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos 

sociais, trabalhistas, transporte e seguro, lucro e demais encargos de qualquer 

natureza necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital. O representant 

da empresa A. B. PEREIRA - ME pediu para que consse em ata que o mesm 
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não recebeu o esclarecimento formal repassado à empresa LUCIANO OTAVIO 

RANCO DA SILVA - EPP, neste mesmo momento as demais licitantes também 

ilencionaram que não receberam tal esclarecimento. A Pregoeira passou às suas 

análises relatando erros verificados nas propostas das proponentes, quais sejam: na 

)roposta da empresa E. M. TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA. - EPP constam erros 

ia nomenclatura dos lotes 01; 02 e 05 em relação aos polos, contudo em análise 

ierificou que são erros de digitação pois as rotas estão corretas; que nos itens 32 e 

33 do lote 04 as especificações dos números de viagens estão invertidos contudo 

analisando o detalhamento verifica-se que as rotas estão distribuídas corretamente; 

ue os itens 59 e 61 apresentam duas rotas que não existem; que o item 62 do lote 

)8 não consta a informação da comunidade de destino. Com  relação à empresa 

'lEIRA TRANSPORTE & SERVIÇOS LTDA - ME, a Pregoeira observou que a 

lesma especificou o tipo de veículo no item que trata da descrição do transporte 

endo que no edital consta outro termo, verificou também que o tipo de veículo 

utomotor ou embarcação especificado, corresponde ao solicitado no termo de 

ferência. Com  relação à empresa META CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COMÉRCIO 

LTDA. - EPP fez a mesma observação. Com  relação à empresa LUCIANO OTAVIO 

FRANCO DA SILVA - EPP observou que no item 29 do lote 04 e nos itens 64 e 65 

do lote 08 a empresa cotou o número de viagens diferente do edital. Com  relação à 

empresa JONILDO S. TEIXEIRA - ME verificou que consta erro de digitação no 

termo relacionado ao numero de alunos, contudo verificou que o detalhamento está 

correto, verificou ainda que o item 18 do lote 02 apresenta um veiculo automotor 

\\ 	
quando na verdade a rota exige uma embarcação. Verificados os questionamentos 

colocados pelas licitantes e também observados pela Pregoeira, a mesma declara 

que os erros verificados são meramente formais, erros de digitação e que podem ser '4 
sanados não trazendo prejuízos para a Administração e que o que se busca.é / 

observar o princípio da competitividade, neste sentido não pode desclassificar as 

cinco empresas visto que os erros formais nada afetam no valor das propostas. - 

Neste momento a pregoeira manifesta-se com relação ao questionamento das 

empresas A. B. PEREIRA - ME e E. M. TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA. - EPP com 

LY relação a exequibilidade dos valores das propostas alegando que o critério a ser 

utilizado será de acordo com os constantes no Art. 48, II, §1° da Lei n° 8.666/93 e 

que após a fase de lances realizará novo calculo para essa verificação. Assim, a 

W 
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Pregoeira abriu pausa para verificação quanto ao cálculo de exequibilidade das 

propostas e detectou que todas as propostas estão dentro do limite estabelecido na 

Lei 8.666/93. A Pregoeira declara que a empresa E. M. TRANSPORTE MULTIMODAL 

LTDA. - EPP não poderá concorrer ao Lote 07 devido a mesma ter apresentado duas 

rotas inexistentes. Diante disto a Pregoeira classifica as propostas apresentadas para 

a fase de lances e consigna em ata que a Administração preza pela competitividade, 

igualdade, isonomia e proposta mais vantajosa nos processos licitatórios. Passou-se 

para a fase de lances e após as negociações foram registrados os últimos lances por 

item, quais sejam: 
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Encerrada a fase de lances e declarada a empresa LUCIANO OTAVIO FRANCO DA 

SILVA - EPP vencedora dos lotes, passou-se para a análise dos documentos de 

habilitação da referida empresa. Após a análise, a Pregoeira passou os documentos 

da empresa LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP para que os demais 

licitantes analisassem. Após análise dos documentos, a pregoeira pediu para que ôs 

licitantes se manifestassem com relação aos documentos de habilitação da empresa 

LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP. Neste momento o licitante da empresa 

IETA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA. - EPP questionou a 

?racidade do Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa e as 

formações constantes no Balanço Patrimonial da empresa. A empresa A. B. 

EREIRA - ME pediu esclarecimento quanto à veracidade e diligências com relação 

alterações contratuais apresentadas pela empresa LUCIANO OTAVIO FRANCO DA 

ILVA - EPP, para que seja informado sobre quais alterações contratuais foram 

aIizadas nos períodos de Janeiro a Março de 2017, para o confrontamento das 

atividades exercidas com o período alegado nos Atestados de Capacidade Técnica 

que foram apresentados, haja vista que os mesmos informam que prestaram 

serviços de transporte escolar no período de 09 a 28 de fevereiro de 2017 e outro de 

01 a 31 de março de 2017. A licitante E. M. TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA. - EFP 
C 	

9ntesta a falta de comprovação de aptdão técnica nos aspectos quantitativos e de 

prazos para a execução do serviço. A licitante VIEIRA TRANSPORTE & SERVIÇOS 

LTDA - ME questionou quais implicações trazem a empresa LUCIANO OTAVIO 

FRANCO DA SILVA - EPP o fato do proprietário da mesma possuir grau de (j\  
parentesco com o proprietário da empresa CONSTRUTORA CALHA NORTE LTDA - 

EPP, tendo sido esta declarada inidônea, declarando que quem administrava na 

prática era o proprietário da empresa LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP. 

Fez estes questionamentos devido às restrições impostas pelo edital. Pediu 

diligência a cerca da publicidade do Ato da Dispensa que gerou o Atestado de 

Capacidade Técnica apresentado pela empresa LUCIANO OTAVIO FRANCO DA/ 

SILVA - EPP. Contesta também a veracidade do Atestado de Capacidade Técnic 

apresentado pela referida empresa, alegando que pelos seus conhecimentos, /0 

município que expediu o Atestado de Capacidade Técnica só utiliza transporte 

escolar no meio fluvial e que mesmo que se aceitasse o Atestado apresentado o 

mesmo não o habilitaria para o transporte escolar no meioerres1f\O representante—.. 
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- 	 1 < ESTADO DOPARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 	 , .1 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 	 - 

CNPJ: 05.131.180/0001-64 

da empresa JONILDO S. TEIXEIRA - ME solicitou que a licitante LUCIANO OTAVIO 

FRANCO DA SILVA - EPP apresente uma Planilha detalhada dos custos de sua 

proposta para fins de comprovação, caso ele se sagre vencedor, de execução do 

serviço. Neste momento a Pregoeira, suspendeu a sessão para diligências quanto 

aos questionamentos apresentados pelas empresas presentes. A Pregoeira, neste 

momento, esclareceu aos licitantes que, em relação ao pedido de esclarecimento 

formalizado pela empresa LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP não deu 

conhecimento do mesmo aos licitantes que retiraram o edital por se tratar apenas de 

esclarecimentos quanto ao edital, diferente da impugnação que deve ser levada a 

conhecimento de todos. Desta forma, a pregoeira marca a reabertura da sessão para 

o dia 05 de maio de 2017, as 9h, na sede da Câmara Municipal de Óbidos. Nada 

mais havendo a constar a Pregoeira encerra esta ATA, às 02:02h do dia 29 de abril 

de 2017, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes e deverá ser 

cedida cópia aos licitantes presentes. 

He r 

1 
Portaria n°018/2017 

Francisco 	da Silva 
Portaria n°018/2017 

Moises Soares dos Santos 
CPF n° 849.472.092-91 

Coordenador do Transporte Escolar 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CNPJ: 05.131.180/0001-64 

OE 

aula Nunes de Siqueira 
CPF no 647.892.842-04 

IUCoordenadora do Controle Interno 

Kedson Glay F. Andrade 
RG n° 2339692 

Vereador 

REPRESENTANT 
EMPRESA ASSINATURA 

E 
Karenina Kanavati 

Lasmar, CPF n° E. M. TRANSPORTE 
621.081.662-20, RG MULTIMODAL LTDA. 

n°1331509-9 -EPP 
SS P/AM  

Luciano Otavio 
Franco da Silva, 

CPF n° LUCIANO OTAVIO 

509.700.112-53, RG 
FRANCO DA SILVA -  

n° 3220839 3a Via E P P  
PC/PA  

Alan Rangel 
Ferreira Portela, 

/~C Jz CPF n° A. 	B. PEREIRA 
744.873.372-91 e SERVIÇOS - ME .- 	 - 

RG n° 446262-7 
PC/PA  

Edinaldo da Silva 
Menezes, CPF n° JONILDO S. 

387.930.322-34, RG TEIXEIRA - ME 
n° 2124553 SSP/PA  
Raimundo Rubens META  

de Barros Vaz, CPF CONSTRUÇÕES &  

n° 655.670.052-53, SERVIÇOS  
RG no 6961933 COMÉRCIO LTDA. - 

SSP/PA EPP  
Ivanilson Vieira de VIEIRA 

Sousa, CPF n° TRANSPORTE & 
643.269.502-34, RG SERVIÇOS LTDA 

- 

n° 2744235 PC/PA ME  
v 
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4 	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS 
C9M: 05.131.180/0001-64 

Comissão (Permanente de Licitações 
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CERTIDÃO 

Certifico para os devidos fins de direito que na Página 1.258 termina a 
Pasta 03 do Procedimento Licitatório n° 007/2017, na Modalidade Pregão 
Presencial, que tem como objeto à Contratação de Pessoas Jurídicas para 
prestação de serviços de transporte escolar por meio de veículos automotores e 
embarcações fluviais a serem executados na zona urbana, zona rural - terra 
firme, durante o período do ano letivo de 2017, incluindo o fornecimento de 
combustível motoristas, marinheiros e auxiliares com toda a manutenção 
corretiva e preventiva. 

MARISAJJ MODA 
Pregoeira da PMO 

Portaria n. 018/2017 

Rua Dep. Rgimunefo C[uzves W'338— UE68.250-000 
Óbiéos - 'J?ará 
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