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ANEXO I

ROÍEIROROÍÀ ]ÚAPA DEST|lro ÍURNO VEICULO
Kit

PAVIfEiIÍADO
KÍII sEÍII

PAVlrEitÍO K IOA

1A
BICO DURO / MANGUEIRA /

ASSENTAMENTO / NOVA ESPERANçA
BARRÂ DO RIACHO MATUTINO

ôNrBUs - 1.a

PASSAGEIROS
0,47 17,28 17,75

18 BiCO DURO / MANGUEIPÁ /
BOOUEIRÃOZINHO

SEDÉ DO MUNICIPIO VESPERTINO ôNtBUs - 44
PASSAGEIROS

't0,65 6,00 16,85

2A

FÂZ,MARCOS GUERRA / FAZ, DE BITA /
POÇO OE PEORAS / CASA VELA /

OLARIA
DISÍRITO OO PINGA FOGO MATUTINO ôNTBUS - a4

PASSAGEIROS
1,80 17,90 19,70

28
FAZ,MARCOS GUERRA / FÁ2. DE BITA /

POÇO DE PEORAS / CASA VELA /
OLARIA

SEOE DO MUNICIPIO VESPERTINO
ôNtBUs - 44

PASSAGEIROS
í6,30 17,50 u,20

2C
FAZ,MARCOS GUERRA / FÂ2, DE BITA /

POÇO DE PEDRAS / CASA VELA /
OLARIA

SEDE OO MUNICIPIO NOTURNO
ôNtBUs - 44

PASSAGEIROS
'16,30 17,50 34.20

3A
ÁGUA BoA / SISNANDE / ALTAMIRA /

PARACATU
SEDE DO MUNICIPIO MATUTINO oNIBUS - 14

PASSAGEIROS
4,10 E,92 13,02

AGUA BOA / RUMÁO / CAVALO RUSSO /
REPRESA3B SEDE OO MUNICIPIO VESPERTINO ôNtBUS - 14

PASSAGEIROS
't 1,00 í3,38 24,38

3C
AGUA BoA / SISNANoE / ALTAMIRA /

PARACATU SEDE OO MUNICIPIO NOTURNO
ôNtBUs - 44

PASSAGEIROS
4,10 E,g2 13,02

4 LAGOA DA VACA / ALÁZÁO / LIMEIRÂ /
BARRIGUDA / RANCHO DAS MÁES

RANCHO DAS MÃES MATUTINO ôNrBUs - {4
PASSAGEIROS

7,',to 23,15 30,25

LAGOA DO MOURÁO / LAGOA DO MATO
/ LAGOA DO CHICO / GRAMA / PAGA

TEMPO / BARRIGUOA
RANCHO DAS MÃES MATUTINO ôNrBus - 44

PASSAGEIROS
6,55 32,21 3E,79

6
MADEIRA CORTADÂ / CURAL

DERRUBADO / PÉ DE SERRA / MALHADA
GRANDE / LAGOA DO MATO / VILA

PRETA / ALÁZÁO / VARGÉM COMPRIDA

RANCHO DAS MÃES MATUTINO
ôNTBUS - 44

PASSAGEIROS
50,10 50,10

7 SEDE / RANCHO DAS MÁES / ALÁZÃO /
BARRIGUDA / LAGOA DE PEORO

SEDE OO MUNICIPIO VESPERTINO ôNrBus - 44
PASSAGEIROS

37,00 27,36 64,30

E

AROEIRÁ / ITAUNA / VARGEM
CUMPRIDA / TÁGOA OA POSSE / AGUA

BRANCA / CARÁIBINHA / CÁTANA /
JAGUARÉ / CURRAL DE PEORAS /

AGRESTINHO

SEDE OO MUNICíPIO VESPERTINO
ôNIBUS - 4,r

PASSAGEIROS
2.E0 46,95 1g,75
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I
TANOUE VELHO / SANTA HELENA /

ESPTNHETRO / BOr MORTO / BRAÇO OE

CAPOEIRA
SEOE DO MUNICíPIO VESPERTINO

ôNraus - 44
PASSAGEIROS

2,60 31,30 33,90

10

JUREMA / PINDOBA / TOCAIA / VARGEM
ALTA / LAGOA DE CANUDO / BARRO

PRÉTO / BOr MORTO / BRÂÇO OE

CAPOEIRA

SEOE DO MUNICIPIO VESPERTINO
ôNraus - 44

PASSAGEIROS
3,40 4E,70 52,10

11

VARGEM ALTA / LAG, DE CANUOO /
BARRO PRETO / BOI MORTO / BRAÇO

O€ CAPOEIRÂ
SEDE DO MUNICíPIO NOTURNO

ôNrBUs - 44
PASSAGEIROS

3,/r0 28,50 31,90

12
PINDOBA / BALDO / COVÁO / LAGOA DO

COURO / CARAÍBAS / MUOUÉM ESPRAIADO VESPERTINO ôNrBUs - 1,{
PASSAGEIROS 3/í,40 34,46

13
PINDOBA / JUREMA / BALDO / COVÃO /

LAGOA DO COURO / CAFâIBAS /
MUOUÉM

ESPRAIAOO MATUTINO
ôNrBUs - 44

PASSAGEIROS 3E,00 38,00

144
CURRAL NOVO / CEDRO / PEDRÁ DE

FOGO
ESPRAIADO VESPERTINO

ôNtBUs - 44
PASSAGEIROS 20,s8 20,98

í48 CURRAL NOVO / CEDRO / PEDRA DE
FOGO

ESPRAIADO NOTURNO
ôNtBus - 14

PASSAGEIROS
20.s8 20,90

15 ANGICO/MARI/MUOUÉM ESPRÁIADO MATUTINO
ôNtBUs - 44

PASSAGEIROS
12,14 12,11

164
LARANJEIRA / MARIMBO / MATA VERDE /

CAFÉ SEM TROCO DISTRITO DE PINGA FOGO MATUTINO ôNTBUS - 44
PASSAGEIROS

9,00 9,50 1E,50

188
FAZENOA CUMBICA / MARIMBO / MAÍA

VERDE / CAFÉ SEM TROCO SEDE OO MUNICIPIO VESPERTINO ôNrBUs - 44
PASSAGEIROS

s,10 14,90 24,O0

't 6c
MARIMBO / LARANJEIRA / MATA VÉRDE /

CAFÉ SEM TROCO SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO
ôNtBUs - 44

PASSAGEIROS
s,10 7,70 16,80

17

ATOLEIRO / MANDACARU / ÁGUA VEROE
/ CALOEIRÀO OA JUREMA / PASSAGEM /

NINHO DE MARRECAS / VARGEM
COMPRIDA

RANCHO DAS MAES MATUTINO
ôNIBUS . 44

PASSAGEIROS
37,16 37,16

'18
BARRA / ÍAPERA / POçO DO SACO /
ÁGUA VERDE / NrNHo DE MARRECÂ RANCIiO OAS MÁES MATUTINO

ôNTBUS - 1,.
PASSAGEIROS

48,85 ,r8,85

19
TOCAIA / PINDOBA / BALDO / COVÁO /

LAGOA DO COURO / CARAIBAS /
MUOUÉM

ESPRAIADO NOTURNO ôNrBus - 44
PASSAGEIROS

35,65 35,05

20
RANCHO DAS MÁES / PAJEÚ / CAAEÇA

DO BOI / LAGOA DAS CABAÇAS /
LAGOINHA DAS PEORAS

SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO
VAN 16

PASSAGEIROS
20,60 6,50 27,10

21

AROEIRA / ITAUNA / AGUA BRANCA /
CATANA / JAGUARÉ / CURRAL DE

PEORAS / AGRESTINHO
SEOE DO MUNICíPIO NOTURNO

MrcRo oNl8us - 25
PASSAGEIROS

2,80 28,18 31.28

OISTRITO DE PINGA FOGO 39,70 48,80
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COOPERAÍI VA ÍOÍIALGOP

^v 
JuÍacY MaqâlIàes,(l 1700 c

6 000

9,í0

Boa Vislit CtP 45 0?

)

22
CURRALINHO / NOVA PALMAS / BARRA /
GENIPAPO / IIIATA VERDE / CAFÊ SÊM

TROCO
IIIATUTINO

MtcRo ÔNtBUS - 25
PASSAGEIROS
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23 FAZENOA PÉ DE SERRA / MANGUEIRA SEDE DO MUNICÍPIO VESPERTiNO
MICRO ÔNIBUS . 25

PASSAGEIROS 21,78 7,17 29,25

24A
ITAPICURU / PINGA FOGO / OLARIA /

CAFÉ SEM TROCO SEDE DO MUNICíPIO NOTURNO
VAN. 16

PASSAGEIROS
18,10 4,80 22,50

248
\PICURU / PINGA FOGO / CAFÉ SÉM TROI

SEDE DO MUNICÍPIO VESPERTINO ôN|BUS - 44
PASSAGEIROS

í8.10 't,20 't 9,30

254
PEORA DE FOGO / CEDRO ANGICO MATUTINO

VAN - 16

PASSAGEIROS
7,15 7,15

258
PEDRA DE FOGO / CURRAL NOVO CEDRO VESPERTINO

VAN - ,16

PASSAGEIROS 3,91 3,9't

26
LEÁO / JAGUARÊJ CURRAL DE PEDRA/

AGRESTINHO/ SEDE
SEDE DO MUNICIPIO VESPERTINO

MICRO ÔNIBUS . 25
PASSAGEIROS

3,10 23,57 26,6f

LAGOA DO ARROZ / BAIXA DO AUGUSTO BARRÁ DO RIACHO VESPERTINO
VAN . ,16

PASSAGEIROS 10,20 10,20

BARRA DO RIACHO / BARRIGUDO /
FAZENDA DE BITA / LAGOA DO ARROZ

284 BARRA DO RIACHO MAÍUTINO
VAN - 16

PASSAGEIROS
18,12 18,12

26Á.
BARRA DO RIACHO / BARRIGUDO /

FAZENDA DE BITA / LAGOA DO ARROZ
BARRA OO RIACHO VESPERTINO

VAN . 16
PASSAGEIROS

14,42 18,12

29
PASSAGEM i TRÊS IRMÂOS / NINHO OE

MARRECAS
SEOE DO MUNICIPIO NOÍURNO

VAN - 16

PASSAGEIROS
2,80 17.76 20,56

30
SEDE/ BOI MORTO/ SITIO CANTO DO

MORRINHO/ GAMELEIRINHA LAGOA DE
CANUDO

SEOE DO MUNICIPIO MAÍUTINO ôNTBUS 1,41 33,93 35,3,{

3í SEDB CATANIJ ÁGUA BRÂNCfu
VARGEM COMPRIOÁ/ AROEIRAS

SEOE DO MUNICIPIO VESPERTINO ôNrBUs 2,65 46,1743,82

t2
SEDE/ POTE/ PASSAGEMi MORRO DE
FLOFYCRUZAMENTO CALDEIRÀO DA

JUREMÁ/ CALDEIRÁO DA JUREMA
SEDE OO MUNICíPIO VESPERTINO ôNrBus 4,77 e0,21 34,96

33
GOLFOSiCURR,ÂLINHO/GENIPAPO/

TANAJURNMARIMBO/LARANJEIRAr' BOM
JARDIM/MATA VERDE

SEOE DO MUNICIPIO VESPERTINO ôNrBUs 9,'t 0 50,0.í 59,14

251,35 864,70 1.í í8.05
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A S TRANSPORTES E SERVTçOS LTDA
cNPl 24. 105.461/0001 97

Rua Geraldo Pinto de Souzâ, ne 71 A, Í]airro lndustrial - Guanambi-BA - CEp 46430_000
oRçÂMENTO {VEíCULOS 1s ANOS)

ANEXO I

PIáNITHA DE TRANSPORTE ESCOI.AR
ROTA' APÂ ROTEIRO OESTITO TURT{O VEICULO XT

PAYI MEI,/ TÂ OO
KX SEtl

PÂVIMENTO Klt roÂ KIU iÍABO K$ ÍqTAL

ASSENTÁttENTO / NOvA ESPERAN çA

BICO DUFO / MANGUEIRÁ /
BARRA DO BIACHO MATUTINO

P'§SAGEIROS
IBUS - 44

o,47 17,28 17,75

IB EICO DURO / MANGUEIRÂ /
BOOUE IRÃOZINFIO

SEDE DO MUNICiPIO VESPERTINO ôNreus aa
PASSAGEIPOS 10,85 6.m t6,45 5,@.

2A
FAZ.MARCOS GUERBAl rEZ, OC AIIA I

POÇO DE PEDRAS / CASA VEI.A /
OLARIA

DISTRITO OO PINGÂ FOGO MATWINO ôtrtgus - l.r
PASSAGEIROS 1.80 r7.90 t9,70

2A
FAz,MÂRC OS GUERM/ FAZ DÉ EITA /

FOçO OE PEDBAS / CASÂ VELA /
OLARIA

SEDE DO MUNICiPIo VESPERÍINO ôNraus ++
PASSAGEIROS 16,30 't 7,go 34,20

2C
FAZ MARCOS GUEBRA / FAZ. DE BITA /

POÇO OE PEORAS / CASA VELÁ /
OLÂFIA

sEDE Do MuNlcipto NOTURNO ôNrBUs - aa
PASSAGEIFOS 16,30 t7,90 34,20

ÂGUÂ BOÀ / SISNANDE / ALTA" IFA /
PARACATU sEDE Do Mt,Ntcípo

PÀSSÂGEIROS
Nraus ,44

410 6,92 13,O2

3B
AGUA AOÂ i RUI\iAO I CAVALO RUSSO /

REPBESA sEDE Do MUNtcipto VESPERTINO
P'"SSAGEIROS

N|BUS - 44
r r ,00 r3.38 24.§

3C
UA BOA/ S SNÁNDE i ALTAMIRA /

PARÂCÁTIJ sEDE Do MUNtclplo NOTURNO
PASSAGÊIFOS

NrBúS .44
4,10 8.92 13,02

4 IÁGOA DA VACA / ALAZÂO , LIMEIRA /
oAFFrouDA / BANcHo oAs MÃES

RANcHo oas MÀEs MATUTINO ôNrBUs - a.
PASSAGÉIROS 7,10 23,ts 30,25 60,f9,

5

LAGOA DO MOU / LAGOA OO MATO
,/ LAGOA DO CHICO / GRÂMÂ / PÂGA

TEMPO / BAASIGUDA
RANcHo oAs MÃEs MATUTINO ôNtBUs.44

PASSAGEIROS 6,55 32,24 34.79

6
MAOEIRA COFTADA / CURAL

DEBBUBAOO / PÉ oE SERFIA / MALHADA
GRANOE./ LAGOÀ DO MATO ,i VILÂ

PÂEIA / 
^LAzÃo 

/ VARGEM coMPRIDA

MNcHo oas MÁEs MATIJÍINO ôNrBUs - aa
PÁ'sSAGEIROS 50. r0 50 r0

f SEDF / RANcHo oAS MÀÊs i alAzÀo ,

BARRIGUDA / t.AGOA DE PEOHO
sEDE Do MuNlclpto VESPÉRTINO ôNraus - {a

PASSAGEIROS 37.m 27 36 54,36

0

ÂROEIRA / ITAUNÂ / VAFGEM
cuMPÍrDA / LAGoA oA possE /ÁGUA

BíIANCA / CARAIBINHA / CÂTANA /
JAGUARE / CURML DE PEDFAS /

AOFESÍINHO

SEDE Do MUNtcipto VESPERÍINO ôNrBUs - 44
PASSAGEIROS 280 46,95 49.75
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CUNRÁLINHO / NOVA PALMAS / AARBA /
GENIPAPO / MÂTA VERDE / CÂFÉ SEM

TROCO

A 5 TRANSPORTES E SERVTçOS LTDA
cNPJ 24.105.461/0OO1_97

Rua GeÍaldo Pinto de Souz.!, ne 71-A, Bairro lndustriãl - Guananrbi-BA . CEp 46430_000
ORçAMENTO (VEíCULOS 15 ANOS)

.f;

I
TANOUE VELIIO / SANTA HTI hNÁ /

ESP NHtiÍtO,'8Ot Monro ,BF^Ço DÊ
CAPOEIÍiA

SEI.)Ê, OO MUNICIPIO VFSPERTINO ôNrBUs. aa
PASSAG€IROS 2.60 3r,30 33,90 67,80 5,02 340.36

JO

JUNEMA i PINOOBA,/ TOCAIA i VARGEM
ÂLTÂ ' LÂGOÂ OE CANUDO / BARRO

PRETO / 8Ot MOBÍO ,'BnAÇO DÉ
CAPOEIBÁ

SEOE DO MI'NICIPtO VESPERÍINO óNrBUs - 4a
PASSAGEIROS 3.40 4A,tO 52,r 0 r0420 s.02 52t.04

tl
VARGEM ALÍÂ / LÂG. DE CANUDO.

BARRO PRETO / BOt MORIO / BtiAçO
DE CAPOEIRA

sEDÉ Do MUNtcipto NOTURNO ôNrsus 44
PASSAOEIROS 3,40 24.50 31,90 €3.80 5.02 3m,28

t2
PINOOBA / EALDO / COVAO /'LÁGOA DO

COURO/CARA|BAS / MUQUEM ESPFAIADO VESPER-TINO óNrBUs aa
PASSAGEIROS 34,46 34.46 eqftr 5,02 34S,e$

13

PINDOBÂ / JUREMA / AALDO / COVÁO /
LAGOÂ DO COURO / CARAIBAS /

MUOUÊM
ESPRAJADO MATUTINO ôHr8us - tl

PASSAGEIROS 38,00 34,00 5.02 s6!!2
CUARAI NOVO / CEOFO / PEOBA DE

FOGO ESPRAIADO VESPERTINO ôNTBUS - 14
PASSAGEIEOS 20.98 20,90 ,1,96 s,02

t4B CUHRAL NOVO / CEDRO / PEDÍTAOE
FOGO ESPFAIADO NOTURNO ôNrBUs - aa

PASSAGEIROS 20.98 2().98 {1.$ s,ol er0l.
15 ANorco/MARt/MUouÉM ÉSPRÂIADO MAÍUNNO ôNrBUs - {a

PASSAGEIROS 12.14 12.14 átià 5p. í2t,&
r6^ LARANJE IFA / MÂÂ IMBO / MATA VERDE

CAF€ SEM TROCO DISTRITO DE PINGA FOGO MATUNNO ôNTBUS - .a
PASSAGEIROS 900 950 r8.50 37,00 5,0a í6.74

r6B
FNÉNDA CUMBICA / MABIMBO i MATA

VERDE / cAFÉ sEM rRoco SEDE DO MUNICIPIO VESPERTINO ôNrBUs - 44
PASSAGEIROS 9,to r 4.90 24,00 5,02 240iS8

I6C
MARIMAO / LA.FIANJ EIBA I MATÀ VERDE /

cAFÉ sEM rRoco sEoE oo MUNICiPIo NO']UBNO ôNlBUs 4a
PASSAGEIROS 9,10 7.70 18 AO sir.@ s,G! r68.67

17

ATOLEIRO / MAT{OACÂRU /ÁGUA VERDE
I CÂLDEIRÂO OA JUBEMA / PASSAGEM /

NINHO OE MABRECAS / VANGEM
COMPRIDA

RANCHO DAS MÂES MATIJTINO ôNtsus - aa
PASSAGEIFIOS 37.t6 37,16 7a,t2 5,@ 37S,0e

!8
BAFiRA/ ÍAPEM / POÇO DO SACO /
AGUA VERDÊ / NINHO OE HÁIiRECA FÂNcHo DÁs MÀEs MATUÍINO ôNrsus - a4

PASSÀGEIROS 48,85 48,85 97,m 5.02 a$i43

19

ÍocÂt^ / PTNDOBA/ EArDO / COVÁO /
LAGoA Do couRo / cÂFAlBAs /

MUouÉ,.1
ÊSPRAIAOO NOTURNO ôNTBUS , a{

PÂSSAGEIROS 35.ô5 35.65 Il.s) 5.O2 357.93

20
S / PÁJE / CABEÇARÂNCHO DAS

oO BOr i LÁGOA oÀS cAB,\ÇÂs /
LAGOINHA OAS PEORAS

sEDE Do MUNrcíPlo NOÍURNO
PASSAGEIFOS 20,60 6.50 27,10 54,20 3,74 n2,11

21

ÂROEIRA i ITAIJNA / UA 8RÂNCA /
CATÂNÂ / JAGUARÉ ] cUBBAL DE

PEDRÁS / AGPÉSTINHO
sEDE Do MUNtcipto NO TUHNO

MrcRo ôNlsus.2s
PASSAGÉ.IHOS 2,ao 28,4t! 31,24 6?,56 /rt28 261,76

97,60 ,28t't 117,T4

Guanambi-BA, 3L de Janeiro de 2019

DISÍRITO DE PINGA FOGO MATUTINO MtcRo ôNrBUs 26
PASSAGEIFIOS 9.r 0 39.70 48,00

10

(



(

A S TRANSPORTES E SERVIçOS LTDA
cNPt 24. 105.461/0001-97

Rua Ceraldo Pinto de souza, ne 71-A, Bairro lndustrial - Guanambi-ltA - Ctp 46430_000

ORçAMENTO (VEíCULOS 15 ANOS)
§tut Do MUNtctPto23 Í.AZfNDA PÊ OE SEBRA I MANGUTIIIÂ V'SPfRTINO Mlcno ÔNtBlrs - 25

PASSAGEIHOS 21 /8 29,25 58,sO 1,2A 250,sa
IÂI)ICUI]U I PINGA FOGO J OLAR.A,

CAFE SEM 1BOCO STDE OO MUNICIP O NOI UI]NO VAN 16

PASSAGEIBOS 18 l0 4,80 22.fi 45.80 3,71 171,29

219
PICURLJ I P|NGA FOGO / CAFE SÉM r SEDE OO MUNICIPIO VESPEBTINO

PASSÀGEIROS
IBUS - 44

18 l0 1.m 19.f,o 3A.60 5,02 i 03,77

254
PEORÂ DE FOGO I CEOFO ANGICO MATUÍINO PASSAGEIFOS 7,45 745 14,00 3,74 6§,7S

?58 PÊDflA DE FOGO / CUFIRAL NOVO cEoÂo VESPEÂTINO
VAN . 16

PASSAGEIROS 3,9 r 3,91 7,42 g,7a n,
26

LEAO l JAGUAH CURRAL OE PEDRAJ
AGRESTINHO/ SEDE SEOE OO MUNICiPIO VESPERTINO

MICRO NIBUS . 25
PASSAGEIROS 3.10 23,57 .67 !c.q 4,â 224.30

27
LAGOA DO ARROZ / BAIXA DO AUGUS]O BARRÂ Do RIACHO VESPERTINO PASSAGEIROS 10,20 10 20

284 8ÁRRA OO ÊIACHO / BARRIGI,OÔ /
FAZENDA OE BITA / LAGOA OO ÀFROZ BARRÂ OO BIACHO MATUTINO vÁN - 16

PASSAGEIRO§ r8.42 1e,42

284 BÁRRA DO RIACHO i BARRIGUOO /
FAzENDA DE BITA / LAGOA DO AFIROZ

EAFRA DO RIACHO VESPERTINO
PASSÀGEIROS r8,42 18.42

29
PASSAGEM / T S IRMÃOS / NINHO DE

MABRECAS SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO
PASSAGEIFOS 2,80 17,76 20,56 t1,râ

30

SEDE,/ BOI MOFTO/ S to cANlo Do
MORFINHO/ GÂ'.4ÉI.EIRINHA LAGOÂ DE

CANUDO
SEDE DO MUNICiPIO MAÍUTINO óNraus 1.4 t 33,93 35,34 70,3t 3 .8t

It SEOE/ CATANA,i tJA ERANCÀ
VARGEM COMPRIDÂ/ AROEIIIAS SEDE DO MUNICIPIO VESPERTINO ôNrBUs 2,65 43.82 46.47 t2,3a

32
SEOE/ POTE/ PÂSSÂOEM/ UORFO DE
FLOR/CqUZAMENTO CALDEIúO DA
JUREMA' CAI"OEIBÃO T» JUFEMA

SEDE DO MUNICiPIO VESPÊRTINO ôNrBUs 4,77 30,21 34.98 0e,tt 5,02

33
GOLÉOS/GURRALINHO./GENIPAPO/

TANÂ.]U R,i!VMÂR IM BO/LAFANJ E IITA' 80M
JÂRDIM,/MATA VERDE

SEDE DO MI,,NICiPIO VESPERTINO óNraus 9. t0 50,04 59,14 ltt,zB 6,02

ÍOTATE 251,35 061.70 1 .l 't 6.o5 2.22,10 l2
TOTALÍ'IA

TOTAL
l0 ttES 2.7!Âtílilt

râújo Coe
GuanambiBA, 3L de ianeiro de 2019

G emer

r 963.374.605-
m.

10

§

3.7,r

36.8a' 3111

s,&

1s?n



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, AOMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRÂTOS

e5

#
PROCESSO

No 014/201gPMA

ROTAS



95
INTINERARIO: DE: BICO DURO/MANGUEIRA
PARA: BARRÂ DO RIACHO

,Á&o\
{r/

:l

^k,4O

*"?â*w^\' -e'§"/s
{EP
\ c'i -tu

Mnncuern$[.E
lç

I
la

s
UJ

z
q
5
og
F

@
tlJ(h

BARRA DO RIACHO
COLEGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES

o
BiCO DURO

ESTRÂDA MUIiICIPAL
rnão tev,ir|enladê)

Distância Total. 17,75 km
Pavimentado: 0,47 km
Nâo Pavimentado. 17,28 km

*we
E-u.-EB

cr]oRD€!ACÀ5 UiH
OÁTUM SIRGAS:O@

liERitr ANO CTNTRÀ! .15. r!Gí

WE - ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
R!â Humtteíto oe Camç'os 801 - Cenlro - Glenâmb. . Bac' ã'l \lter9ê.inrnã@trcrrnã,r cm Foft t7;j 3.51,1969 C€tl7i, SEÉ61. rç5s

Titr o LEVANTAMENTO GEORREFERENCTAOO

Objetivo: MAPEAMENTO OO TRANSpORTE ESCOLAR

.entê PREFEITURA MUNtCtpAL OE PALMAS DE MONTE ALTO

r,lLrô,.ipro PALMAS DE ML]NÍF ALTO - BÁFrA

KM do lntrneráno: 11 75 km i 75 0(§ lÍi12?01a

,l



Áãia\
\ 01b/

INTINERARIO. DE: BICO DURO/MANGUEIRA/BOQUEIRÃOZINHO
PARA: SEDE DO MUNICiPIo

SEDE

2 )

(

I
§

§

BOQUEIRÂOZINHO

MANGUEIRA

".-t---tq d

t
5
og

u)

co
l.]-t

o
BICO DURO

Distância Totat: 16,85 km
Pavimentado: 10,85 km
Náo Pavimentado: 6.0 km

*ve
É*É.AÉEr

COCRDa\ÁD!.5 LrT Lr

caTLiu s FaGÀs 20@
MER|DIANC CET\rRA 4'. WG.

WE - ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
Rua tiumberto oe CamDos 8O1 , CenEo - Guaramh - Bac d .Ecf*rirel@rrrhâ c6 - Êm (;,,|3,{51,1969 Cd 177) 9§É62,1S8€

Tltulo: LEVANTAMENTO GEORREFERENCTADO

Objetvo MAPEÂMENTô DO TRÂNSPORTÊ ESCôLAR

Reqlerente PREFEITURA MUNtCtpAL DE PALMAS OE MONTE ALTO

1V_i|]^:--,rl-vr\ iv .!- a

t-
VLnrc,pro PALIIAS OE MONIE ALTa BAitA

KM do lntrnerário '16 85 km i, -:mo
i2r.1::Or8

i- i.-jr i 9:.1.r . -r ::ii:-i
c.À l::! j.i:

----.,]



,aóà',
INTTNERAR|O: DE: FAZ MARCOS GUERRtuFAZ DE BITA/ pOÇO DE PEDRAS/ 

. . ''
CASA VEWOLARIA
PARA: DÍSTRITO DO PtNcA FOGOelry

PINGA FOGO

(pavimenlada)

GUANAMBI .''
BR-030

(paviíÍ€ntâda)

O OLARIA

$
z!'t-

ó.",
''aÇr.

"r?-n?o-a

o
CASA VÊLHA

^.*ool*$):f"i
"'iú9 * .

o
FAZENDA BALUARTE

Distância !-olat: 19,7 km
Pavimentado: 1 .8 km
Náô Pevimentedo. .17 9 km

*-ná ccoROErrÀ9AS UTílt
oÁTuM s ecÀs arYh

,,!ERiDiArlo cEriiRÂt 45a wc.

WE - ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
Rua Hurnbêrto de CâmDos. BO1 - CentÍo, cua! ainh _ Bae+.I weênrênhãa.@Bmaa .fi . É6ê t77r :45r 1969 Cd ri7) 9936:-196g

Titulo LEVANTAMENÍO GEORREFERENCTADo

Objetvo iáAPEAMENÍO DO TRANSPORTE ESCOLAR
,.Â vLrÀ, :=zl:?r! Í. v 11,_-

llrunrcÍprô PÂLMAS DF tvlONÍE ALÍa BAHTA

REqUEíENIE: PREFEITURA MUNICIPAL DÊ PALMAS DE MONÍE ALTO

KM do lntrnerâno 19 7 km r 75 ]IO l! 1a:.018

i rri :^:-|Âr .:i:a.,À --



,92

,,ROTA'.
p2-gi

trurrruEnÁRrq: DE: FAZ.MARCoS GUERRATFAZ DE BtrA/ poÇo DE PEDRAS/CASÁ VELÂiOi.ÂRiÂ
PARA: SÊDE OO tttUt'ttcíplo

<- MALHADA
GUANAMBI -->

(pavrmentada)

OLARIA O SEI]I

o cnsn v=Lltp,

CAFE SEM
TROCO

VIA LOCAL
(paúrnenrada)

.uNÉN
-<aÀDÀl:óêrl\õ'

C
FAZENDA BALUARTE

Distáncia fota! 34.2 km
Pavimentado: 16.3 km
Náo Pavimentado .17 9 km

*wç
nÉ.t-kE

SURA S/C LTOA
- Guandnh - Ba
969 Ccrlrri 9€E6  t96€

c.:cFDEI]ÀCAS UtM
OArUM STRGqS am

MERIOTÁNO CETiiRAL 45c WÇr

WE - ENGENHARIA & AGRIMEN
Ruâ Humberto de CâmFos. 801 - Centro

c-nâJ .É<rgshâ.a@hot nàl cm F@trTr3{51-l
TiI!dO t EVANTAMENTÔ GEORREFFRFNCIADO

Obtetivo MAPEAMENÍO OO TRÁNSPORTE ESCoLAR

Requê reTne PREFEITUR,A MUNIcIpAL DE PALMÂS DE MoNTE ALTo

Munrcrprc DAr MÀ.c DE MOTiTE ÂLiC BÂrrtA

'- -aPr. yÁs a,r v Ài-.

Kl\4 00 tntrneráno 34,2 km r 160 cfo 11 12?01e



-

/ROIA\

'pz-c)

ry.1ryqry\nrq: DE: FAZ.MARCos GuERRA/FAZ DE BtrA/ poÇo DE eEDRAS/CÂSA VELÀOLÂRiÂ
PARA: SEDE OO UUtilCipto

07

GUANAMBI --><- MALHADA

CAFE SEM
" SEIJI

BR-C30
(pavimentada) VIrA LOCAL

(pãMmenlada)

OLARIA O

0 c^sA ./ELH,n,

..'sç\P.l'
e:í$o$'ià"*-'-

a
FAZENDA BALUARTE

Distância Total: 34,2 km
Pevimentado: 16,3 km
Náo Pavimentedô. 17 g km

*wr WE - ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDAquà Huhbêno C€ CamDcs goj . Cêot.o - Guanambi. Ba
Cí]oRDENADúS I'ÍTT
OATUTl SIRGAS ]O@

l,rER C|ÀNO CEri-i'AÂL .5! v!c,
l-rr._--b emâ,r @g!Éírh.m@hotÍrall cün. iúê rtTi 3r5r-,59 C€r(/7.99S6:,96e

TiTdo I EVAÀJTAMENTO GFÔRREFERENCIADo

Objetivo: MAPEAMENÍO DO TRANSPORTE ESCOLÂR

Requereme. pREFEITURA MUNjCIpAL DE PALMAS OE MONTE ALIO

1 \' -YFt L=.rlrÀi -. v Â. r-

I\lunrcipto PÂIMAS DE tvfONTE ALTO BÃHtÂ

I KM do lntrnerâno. 34.2 km , 16l] .l:E

a., r.,.-Í:rü:. :,: ..r?,.-
t8,4, §,<..-^

I



,ÁorÀt rNrNERARtO DE: ÁGUA_BOA/StSNANDE/ALTAMtRtupARACATU
\,Ola,) pARA: SEDE Do MUNrcipto 0r

GUANAMBI -->
<-- MALHADA P ru( vimentada

ÀLiÂMiRÁ
o

"8'
§.§i^

,,1à"::.L JN,.,^ .-,,,q,uó^.
AGUA BOA

o

Distânc.ia Total: .! 3,02 t.rn
Pavimentado. 4 1 km
Náo Pavi.rnentaáo: g,92 km

t

i fuG WE. ENGENHARIA & AGRIMENSUR
Rua Humbeno oe Câmoos BOI - Ceiko _ Guanê+eí v/g.4êrú .e+dhal @m Fm Irir 345t-19@ C€l

CC'OFÔENAOÁ5 UiM
cÁTuM S|RC,ÀS rlOO

!!l:R;DÂi!o cErirRÀl .5! wc,

A S/C LTDA
amü Ba
ri7) 99962-156

Ílhío LEVANTAMFNTO GEORREFFRENCTADO

Obtet úo: MAPEAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Requ eTenle. PREFEITURA I UNIcIPAL DE pALMAs DE MoNTE ALIo
Mun,cip o PAL|{AS DE MONTE At TO AAHrÂ

c@7a
KM do lntrneÍâno 13 02 km

:1,1: 20j 6

i

I

I

I

l

I

I

_-_-l



Ágro\ | NTI N E RAR tO: DE : AGU-A^B^OtuR UMAO/CAVALO R US SO/R E pR E SAtQg, pARA: SEDE Do MuNtcipto

cnvto nussoj

xer§tes^

0s

UANAMBI -.>

q
9
)
=

t
ul

G

i
E

<.- MALHADA RUMÃooo ô2n

(pavimentada)
VIA LOCAL

íoevimentada)

o
AGtA 8OAo

cocFo:r,ao4s uTlr
oÂIUM SrRGÁs 2o0c

uÊRrorarto cEÀ'lFÂL 45! WG,

Drstáncie Totel: 24,38 km
Pavlmentado: 1í.0 km
Nào Pavimentado. 13.38 km

tHsE-
WE. ENGENHARIA & AGRI

Rua Humbe4o de Camoos, gO1
e.ma,r *EêrE€.útu@rbtô. n c@ F@etn

MENSURA S/C LTDA
Cenko - GuenaDU. Ba
) .lÁ51-1S9 C.{ l77r 99Íi6: 196€

Tíhrlo I FVANTAMENÍO GEORREFERFNCIAOO

obletuo MAPEÂMENTO DO TRÂNSpORTE ESCOLÂR

R equeÍente PREFETTURA MUN|CtpAL OE pAl_MAS OE MONTE ALTO

Iü.Jnrcrpio PALMÂS OE IIONTF ÁL-O - 8Af1A

l--r) i:aI
I KMd o lnttneÍâflo 24.3g km

!', i -! -:,!)r^+r- rr :a.,..
e6e.j ia ÉrBr:é



forÀ INTINERARtO: OE: AGU_A BOtuSTSNANDE/ALTAM tRA/PARACATU
\ 03c, PARA: SEDE DO MUNTCíptd 03

GUANAMBI -->
<-- MALHADA P TU (pavimentada)

ÁLTÁMiRÁ
o

§Sro, -,nail!-uu*,",'.
-.Iltê^L,,|.J.,doa)

AGUôBOA
ôqde()

Distáncle Totat 13.02 k!.n
Pavimentado: 4,1 km
Não Pavimentado: 8.92 km

{àeE SURA S/C LTDA
- Guanamtt - Ba
969 C.l r77r 99É6?-,96a

COORDENADÀS U-TM

DAIUM SIRGÀsIq)
MÉRrD1ÂNO CETiTRAL a5r 

^cr

WE - ENGENHARIA & AGRIMEN
Ruâ HumbeÍlo de Caínpos BOí - Cenko

ê ft\ái sÉei9enh&i.(,ho1m3it c6 . Fúê (;7) -1451,1

Tit,h LEVANTÂMENTO GEÕRREFERENCTAOO

Objeúo. MAPEÂMENTO Oo TRANSPORTE ESCOLAR

Requerm tE. PREFEIÍURÂ MUNICIPÂL OE PALMAS DE MONÍE ALTO

VUn 6ipio PÂLMÂS DE MoNTE ALIO . BAFIA

l KM do tntnerâno 13.02 km
i | 75 000 ?1 r2A018

If-



INTINERÁRIO: DE: LAGOA DA VACA/ALAZÃO/LI MEIRA/
BARRIGUDA/RANCHO DAS MÃES/SEDE 07

Áóà
''.grl

ALAzÁo O -

ESCOLA MUN
COLEGLI] MUN MILToN FARIÂs DIAS LÁRANJEIRÂS

VIA LOCA]-

1r^
,.!en^

-'*,.

Q;coe ol vrca

Q verac

9senn,cuoo

GUANAMBI -'>AURESINA T IIELÔ

ôs"o.

BR-03O
(pâvimentada)

Distância Total: 44.9 km
Pavimentado: 2214 km
Nâo Pavimentado. 22,16 km

*we WE. ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
Ruâ Httmberlo Ce CâÍnpos 801 _ C€nío Guanambr - Ba§h, ..,tc.9â1hárl.@ttlnât c.m . Fmo (77t 3-{51 196S C.êt i77t 9g862-1SE

COOROENÁOÁ.S UiM
DÀÍUM SIRGAS ?@O

MERIOIÂNO CEI{ÍRA! .5. WGr
r--.rÉGa

Tit'lo. LEVANfAMEMTO GEORREFERENCTADO

Objewo: MAPEAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Requerente PREFETÍURA MUNtCIpAL OE pALMAS DE MONÍE ALTO

M,rncip o PALMÂs 3Ê voNTE AL;C BArliA

KM do tnhneráno; 44.9 km
?1,1?.20 rÀ

I

i ) Otc



l},.!tãffi B*Bã,tffi"^ÂB?§ytrSáLÁf RâBoJuaronrrLnpRErtu
PARA. RANcHo DAS MÃES 05

€ú,

'.n3o.
-a, , 4r.

'%-'/c,
u,3t

c
LÂGoA Do MouRÂo

ABOBORA

,oo ,3ro

^t"

^" 
-ô

§':"'"
^€^s

a€oo

oBARRIGUDA

RANCHo DAS MÂEs
ESCOLA i,,tuN A8RESTNA r MELO GUANAMBI -->

<-- MALHADA GIO LiUN MILTON FARrÂs
OIÂS LARANJEIRAS - ''

BR-030
(pavimentada)

Drslánoa Totat. 3g,79 km. 
Pavimentado: 6.5S tm I

' Náo Pevimentado: 32,24 km t,

fuc WE-
Y,rêng€ihd€@rirh., @

ENGENHARIA & AGRIMEN
Rla ;iumo€do ck a àripos g01 . Centíc

a9oPcEllAtÁs uiM
!AÍIJM SIRGÁ.S ]q]C

UER liÂNo cErrrRÂi é5, ,.njci.

SURA S/C LTDA
- GuanâÍrb Ban . FoÊ i7r i 3451-rS,59 Cat t;j) §E,S?.1S6ATiijo LÊVANTAMENTo GE ORREFERENCIADO

Ob,etivo MAPEAMENTO OO TRANSPORTE ESCOLAR

Reqrerênte PREFEITURÂ MUNICIPAL OE PALMAS DÊ MONTE ALTO
'. ci?

lyrunrcíprc PALMAS DE MONTE ÂLTO eAF,tA

KM do lntr .!r \ ,i v1.t-.:j :_\,.. -neÍáno 38 79 km 1 'CO oco a!,12 20rB

;ÉorÀ,
\_0r,



,Áãi^r
'16-."

f-
I Distâ

§s'>^
,*")?,*go,^

,€g- 4(

[!.r§_eE4ELo' DE: MADEtRA.C*QRTADA/CAMPoS E BAtxo/CuRAL DERRUBADO
I F _oF s E RRA/LA G oA D o M 4 ro41 r LA É n eÍrÀúâ-ó'úÀ nêE ú õ õüi; ii ioã' 

" "
PARA: COMUNIDADE OE RANCHO ÓNS rr/lãE§ ud

O rranoernR coRTADA

CURRAL DERRUBADO

MALHADA GRANDS

,O PE DA SERRA

.O

o
VILA PRETA

ESCOLA MUNICIPAL AMERICO VESPUCIO

ESCOLA I\áUNICIPAL AURESINA T MELO
UN MILTON FARIAS D IAS LARANJEIRASCOLEGIO M

WE - ENGENHARIA & AGRIMENSUR
Rua Humbeno de Cahpos 801 - Cent,o - GuanÊm.i ÉEêrúrâ.@notro,r@m _ Fm r77:3á51 1969 Cet

e'-
,ato."&'

^Y r§'

§"ao

ãg
oO

Bí

ncia Total: 50,1 km

Não Pavimentado: 50,1 km

*w, A S/C LTDA
amb Ba
(;7) slg$? 1s66

CC')RDENÀDAS l.J'IT'

DÂÍUV SIRGÁS ?@
LIER üÂriCCiriTÊÀ! 45r V!G,

Ét-rÉEtr

Titulo: LEVANTAMENTO cEORREFERENCTADO

Objêtivo MAPEAMENÍO DO TRÂNSpORTÊ ESCOLÂR

ReqreÍente PREFETTURA MUNICIPAL DE PAIMAS DE MONTE ALTO

...Á.9!!:avÁ.a

Mlrrcrp c PALMAS DE |úONÍE ALTO BAHrÁ

lí r:4 aE
KM do lntrnerário 50 10 km

:r :220!8

I
l
I

I



I

I

l

I

I

I

i

i

I

i

Hhti',, §Ê§Pd"?ã:1ffi'5o 
DAS MÃ ES/A L 

^z^o 07

<- MALHADA

ô.
noo4ô-

ôe,'4*

''6-: 
".

^1ío

c
ei^
<"o
z?
'9:a-^

êo-o

CAÂRRIGUDA

tÂGoA DO PEDR05

nano-rôpes uÀes. 4-.-*-- '-

MENSURA S/C LTDA

GUANAMBI -->

BR-030
(pavimentada)

Fôft (ii,345r rSfe (;el t7,) S96:-j$s

!.n=F a - i;!r\

r!Í a. i -.. rli. ,:..§ar),

cooRoErtr.'aoÂs irÍÀr
DÀruM S RGIAS .ítr

l,iERiolA'{o cErJ,,RÁL 45! WG,

- VIA LOCAL
{PaVlmeríáriâ)

os"d"

Dtslância Totat: 64,36 km
Pavtmentado: 37.0 km
Não Pevimentado: 27.36 km

fuG- cenÍo.Guenarrbr-8a

WE-ENGENHARIA&AGRI
Ru€ Hurnberto dê Câmpos BO.t
wrcnge.hy,â@hcÓa r @ó

Tíh.do LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO

Objetivo MAPEAMENTO DO TRANSPOR

Requêíente. pREFEITURÁ

TE ESCOLAR

MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO
\l!. c,prc FALMÂS OE MCNTE ALTC BAFTA

I,*KM do lntrnerário 64.36 km
:o Jol :r r2 2018

Á6à,
,..!7__.,'

i

I

I

I

I

I



,á-oiÀ

\_0gi .,àêHi#hs§.,t$lrÊ,ffiSHffi ,H,#r,Bxix,!'#
PARA: SEDE oO uur.rrcíprO

I

oll
I

I

I

I

I

I

I

I

l

I

i

I

I

I

l

I

AÍogrgs

ô--
Agua Branca

Cabna

VIA LOCAL
(pavrmentada)

VargemSompridâ

<:
E,ã

l.tJ

F.S
zÉ
aç<:
eà

Lll

GUANAMBI --><- MALHADA BR-030
(pavimentad€i)

s8"

Distância Totat: 49,75 km
Pavtmenlado. 2 8 km
Náo Pavtmentado: 46,95 km

fuG Rua Humberto de ?arnpos Bar
wÚ!.:if,ãÉe.iroria,t .6m . FoíE i7

Tihto LÊVANT A'úENTO GEORREFERENCIADO

objewoi MAPEAMENTO DO TRÂNSPORTE ESCCX.AR

RequeÍêntc. pREÊElTuRA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO

WE. ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
- cenÍo - Guanamh _ Ba
7,3.5r .569 Cd (i)lS€6? 196€

a:ooRoEr,JACÂS i-raÀt

5AÍ(/u SrRGA-q t!@
MERiOIÁÀlo cErÍRÁ, {5i, Gr

Mui]cípl.) PALMAS DE M()IJ1ç ALTo

]i'lo,*
KM do tntineÍáno 49 75 km

BAFlIA

2 r,1i ?o ta



OTÁ

09

gÜiil'ffir".t'r=^mi-%YEJ^tÇ'Sg."AMELEIRrNHA/

PARA, SEDE Do MUNICÍPIo

TANOUEVELHO

Gam\§iÍinha

o
Bol lvlorto

o,ã

zÉ

<:
qà

D
P
N

istância Total: 33,9 km
avtmentado: 2.6 km
ao Pavimenlado. 31.3 km GUANAMBI _ >

BR.O3G
avimenbda) rrYf^t;ffâ,"1

I s8e

<-- MALHADA

(p

WE-

Tit'-do LEVANTAMENTO GE ORREFERENCIADO

ENGENHARIA & AG
Rua Humbeno de Campc§ gC

vêe'llcrÀd ã@rÉlÉ,i ún - :@

RIMENSURA SiC LTDA
1 - Centro Guânamb - Bã
(77r 3.5: rs69 Cd t77l99962. r96s

COORO€NACÁS UTV
DÀII]M SIÊGÀS !@

MERti,iÁrJo CENTRA! 45! r rG.

Objêtivo MApFÂ

REqueTente PREFEíTURA

MENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE AL
Mun.cip o PAI MÂS DÉ voNTE ÁLio .
KM do intrneráno: 33 9 km

BAII Á

: r@ ülo 21 l2:otB

0e

t-il
ri

iill

ii
1i

li
;i
ll
jl
li
ii
|l

tl
lr

I

i

I

I

i

I

j



,hoÍa\

!e,'
lryT_lryEBôEl_O DE. JUREMA/ptNDOBturocAtA.^/ARGEM ALrAJ
!4ggA_DE cANUDo/BAFRo pnÊÍõBôi úôCió)âÉÀõó DE cApoErRAPARA. SEDE Do MUNICiPIo /7

PINDOB A- .,u*Êr^

TOEATA

VARGEM ALTê.o.

Distância Totat: 52.1 km
Pavimenlado: 3,4 km
Não Pavamentadot 48.7 km

'Haz
"ga-

'a;"j,-

b-'<,o
.§_t.tz

<ã
crÀ

:

- <-- MALHADA
GUANAMBI -->

BR-030
(pavrmentada) VIA LOCAL

(pavimentada)

SEDE

3we WE - ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
R!â Humbeno de Campos BO1 - CentÍo - GúanarÍbi _ Ba

cqfRoENÁDr§,lrM
DÁTI]V S]RGÁS 2i]@

MÊRTOiANO C€ÀÍrFAi .50 wGr
êmârl ffi96rrã@@hôün, .n - Fft (::r 3,151,1969 C.r íi7) 9952. tsj€

Tittlo LEVANTAMENÍO GEORRÉFERENCIADO

1+ rÀr r: ', I
ôbjetNo MAPEAMENÍO DO TRANSPORTE ÊSCOLAR

Requerenre pREFETTURA MUN|CIPAL OE pAt_MAS DE MONTE ALTO

Munrcio o PAt MAS DE VôNTE AITO gAriiA

KM do lntineráno.52 Í km
I I5O IYI r :- r2 t0'e



,Ã6à,ul
§.lft!!{g!O_: oE: VARGEM 4L_r44LAG DE CANUDo/BARRo pREro/
BOI MORTO/BRAÇO DE CAPOEIRÂ
PARA: SEDE OO IiíUNICÍPIO I ft

VARGEM ALTA
c

Distânoa Total: 31,9 km
Pavimentado 3.4 km

'^-*--GUANAMBI -'>

to3'H%3.o,rorl,oYf,,'"o"?#,
csEoe

$
ço'an

'6^2

<- MALHADA

o Pavimentado: 28.5 km

*we WE - ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
Rla HumbeÍlo de Campos gO1 _ CentÍo Guanamb , Ba

COOR OE ITADÁS UÍI,I
cÁrul, STRGAS 2@C

\ríRjOiAfrO CE\TRA! a5. nG--.t-Er
+mâ,I w.lngénhdÉ@hdror 6m. Êo.É I /:r -i..Er 19e cd r;r- ) 9g€6r r§6e

Título LEVANTAtvtENÍO GEORREFERENCTÀDO

Objêtvo MAPEAMENÍo DO rRÂNSPORTE ESCOUqR

/

Requerênte PREFETTURA táUNtCtpAL OE PALMÁS DE MONTE ALTO

Munrc,p,o PALMAS OF VOTiTE AL,rO _ BAHra

KM do lntrnerâno 31.9 krn 1 :,O rEO :, 1: inl3



,ÃGÀ

'{? I
lryr-lryqR4Eto DE. ptNDoBA/BALDo/covÃo/
!4qoA Qo couRo/cARAienslúúóúÉú -
PARA, ESPRAIADO t2

Espgado

Pndoba'o
6.§ 

",ne50-
- ba.' /l* .'6"7cr^

- 
"rurn,

cr
Passagem Funda

)
E

c
Lagoa do Couro

*we
*.rÊ--Er

SURA S/C LTDA
- Guanamh, 3e
369 Cd ( ?r) 9€É62. | 96a

.Ç§RCE,IADÁS U-r.M

IATUM s ccÂS:arlc
ItlEl DlÀ[o cEritRÀ_ a5, rvcr

WE - ENGENHARIA & AGRIMEN
Rua Hlmbeío de Camgos, BCt - CenÍo+h.r @rgerhaoa@E(.1â!i c.r rtrE L;:r 345i_ j

TÍfuIo: LEVANTAMENTo GEoRREFERENCIADo

Objetjvo TJAPEAMENTO DO TRÂNSPORTE ESCOLÂR

RequeÍenle. PREFETTURA MUNICtpAL DE PALMAS DE MONTE ALTO

:.ar..-:,,,rt, ,

Munrcrp o pal MASoÊMo.lT=ÁLTo 8ÂHlA

KM dc lnttneÉío 34 46 km
:5 ac

T

L



/(6à\'\9
i\r.l\Ery\Erg, DE. ptNDoBA/JUREMA/BALDO/COVÃO
LAGoA Do couRorcnRniansTuúôüÉrü--
PARA, ESPRAIADO

I3

+
Espgado

;s:t*ffis,"

4inaor"

lnicio Matutino

JuÍema

€"
'ca.,'4ô-

êa. ' la,-,n^"|r^
zà!i", o...

Passagêm Funda'

'o
Lagoa c,o Couío

*we WE. ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
Ruâ Humbêt.o c,e Campos. 8Ol CenÍo - Guanâmbr _ Bâ

cc\lFoENAoê5 ú:$
DÀÍUM SIRGÁS ?OOO

MÊRIOIANO CEITTII,AL 
'5I 

WGI
É.tr-.IÉEE ema'l uíêfgêntEnâ@hotnEri cor _ Fo! (77) 3-!5. t9j9 Cet 177,99961-r5í68

Titlo: LEVANTAMENTO GEORREÊERENCIADO

ObjetNo: MAPEAMENTO OO TRANSPORTE ESCOLAR

Requerente. PREFETTURA MUNtctpAL DE PALMÂS DE MONTE ALTO

[lunrc prc PÂLMAS DE l'"tCNiE AL-rC - eAhtA .r- ÍrL \.. .,, r..J;i:. À;
1r-8,+.?,-.-.._e:r !.-!: r;,

KM do lntneÍáno. 38 O km
?1,r I ?C1ô



,(GÀ
(1r'

INTINERÁRIO: DE: CURRAL NOVO/CEDRO/PEDRA DE FOGO
PARA: ESPRAIADO

C urra Novo Cedroo
Pedrafle Fogo

la

W
Espçiado

*ili WE - ENGENHARIA & AGRIMENSU
Rua HumbeÍro de Ca.noos OOj - CefitÍo - Gu

ê hàil wrei!Érúana@halmrt cô6 , coe (it) 3451 19e9

C@ROEiiAO45 UÍU
oÁTUM STRGAS 2t§o

N'RiOIANO ÇENTRÀ! 45O WG,

RA S/C LTDA
anamh Bâ
C.líi7) 9ú962- rSA

.Ê..rÊ-Elt

Tífu IO: LEVANÍAMENTO GEORREFERENCIADO

Objetvo: MAPEAMENTO OO TRANSPORT E ESCOLAR

Re$rêrenter PREFE{TUR^ MUNtCtpAL DE pALtúAS DE MONTE ALTO

Êtf r -|Fr trrÀ i- LF

MUNcpo PALMAS DE MÔNTÊ ALTO BAHIA

KM do lntrneÍárro 20,98 km
j ' 10c iúl

ÁF ... 4rfF 1 i(.^
rukt- !.i-{.-r -}
ar:r 'r --( 

_ .. ç



/á6À,
\148i

INTINERÁRIO: DE: CURRAL NOVO/CEDRO/PEDRA DE FOGO
PARA: ESPRAIADO /5

C urra Novo c9!ro

%

tu WE. ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
Rúa H.rmb€rto de Campo§ BO.1 - Cenlio , Guaõambl _ ga

H/r.:r iEsrgshãr@hol,1É,r.m F@ r1,r 3a51.i95! c.l rt'r96!6:.r96e

Espgado

c&)QtENÀOÉS liv
oÀTllM stSGAs ?EO

MER]D]ANO CEITTRAL 
'5ô 

V!G'
Titulo. LEVANTAMENTO GEORREFERENÇtADO

ObjeDvo: MAPEAMENTO DO TFâNSpORTE ESCOLAR
-,À vL'r- F-i.Á_"Á:.i v rr

Requeíehte PREFETÍURA MUNtCtpAL DE pAtMAS DE MONÍE ALTO

MUNiCípIc PÂLMAS DÊ MoNÍE ALTO BAI.IIA

*- "'- " 't" - ' ""a.t.,. -,.,. ,I KM do lntineráno 20.98 km i 1EO@ 21 ll:C'e

Pedra 
fF 

Foso



forÀ'
\.33,'

lryI!-q!4R ror DE : GoLFOS/CURRALTNHO/GENtpApO/TANAJURA
yêllMqq{qBANJETRAIBoM unorúrúnÍÀüÊRóÉ -'
PARA: SEDE DO I,UNICíPIo #'

§s 
'^,;#&,w,

GOLFCSo

o.
CURRAL/NHO

Distáncia Total: 59,14 km
Pavimentado g,l km
Náo Pavimentado: SO.O4 km

'o,
'1d^'1,.t

Àà. '4.
- .4, vt.

MARIMôOQ t .'ô^G - 
*oit

i}RAt.iJÊIRA ''
o aoM JAR0tM

' -o MAÍÂ VERDE

EARRA
e

,3
GENIPAPO

<- MALIIADA r.
cnrY seu

TROCC

,,i#,!!T"q=,l gqAlAliBr

..8.

*we WE - ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
Rua }lumb€no d€ Campos B0j - Cent,o - Guânamtr _ Ba

c rui 1l!ü9@h.r€@rbrm'rú - Fm ,77r 3r5t.1s6s C€r (77r s_a96. rSó€

câ-1REEÀi4OáS LJr['
OAÍUU STRGAS 20@

raERlorÀtlc CENÍRÁL a5. W(].
EÉ.i--b

TÍldo: LEVANTAMENÍo cEORREFERENCTADO

Objelivo: MAPEAMENTO DO ÍRANSPORTE ESCOLAR

Requerente. PREFEITURA MUNtCtpAL DE PALMÁS DE MONTE ALTO

FiF.: rroÁ v_\jt i5

MUn.iFlo PÁLMAS DE MoNTF AIiÔ . BAt,Â

:' .: ta-lr lio olo

i .\$.r-\i ]-\rt .: r+;! .,
vre .- 

^tr 
q..:: -

.:as .:., -., .
KM do lntinerário 59 14 km



", tT.ag)

,6íà, tNTtNERÁRtO: sEDElpoTE/PASSAGEM/ MORRO DE FLOR

k ) 8Ã*'oaÊt#'gotfl lrfti§ár8 
DÂ J Ú ÊE 

-r\,rÃt'iÃióL'r úõ riÀ i'u n e rvre I

CALDEIRÀo DÂ JURÊuÁ
o

CRLZÂMENTO CA!DÊtúO DA,.nrrm-'É .

MORRO DE FLOR O--:

- o plssncÊu

PCIE
cr

.t;dJ-r',irdn,. . ..LÀ\À!el
. \raLlrÀl^ _-- '

Ô SECREIARIA

O SEoE

Distância Tolal: 34,98 km
Pavimentado. 4.27 km
Náo Pavimentado: 30,2i km

*wr
.É.^,_-h

WE - ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
Rua Humb€Íto de Campos 901 _ Cêntro Guanamb{ , Ba

cocRoÊNÀOÁS úÍM
OATUM SIRGAS 2OCO

MER DIÂNO CEN]RAL 45'WG,
c /rÉÍ $.úo.nharlâ@6oiro,r.m, F@ i7r) lr5! 1s69 C€l (77)99961-196€

IítuIo LEVANTAMENÍO GEORREFERENCTADO

Objetivo MAPEAT{ENTO OO ÍRANSPORTE ESCOLAR

Re+,erente: PREFETTURA MUNtCtpAI OE pALÀtAS DE MONTE ALTO

-FÁ V.r!t;-!!_:r!:!Ér. -Ê r,. - r

MUTICipI! PA.MAS DE MCÀ]TF AL r.íJ EAHIÁ

KM do lntrnerário 34 98 km

I

I

1

I

I

l

I

i

i= ,,...â .-ú. bt ,Ê,, ,.
:ere,--..r1":.--.
nr .a-:!:.:



6;} INTINERÁRIO, SEDEf ,CATANA/ ÁGUA BRANCA/ VARGEM COMPRIDA/ AROEIRAS(^;;^l PARA: sEDE DO MUNtciPtó
§--,'

I

AROEIRAS,r' _

AGUA BRANCA Ô

CATANA..o-

VARGEM COMPRIDA
,,.o

l. 46.47 km
2.65 km
ado: 43,82 km

BR{:!O
iPâsrenlêda):

. MA.FADê 

-. 

- 
GI,'TXAMB'--.,

YIA eOC,A'- /
( DávrnMrâdá )

Ô SE:REIARIA

WE. ENGENHARIA & AGRIMEN
Rua Humt€rto.re Canrpos Bot Cenlro

êffi Eêrlcnhán.@hothail cffi, Fúc I i7) t4it.l

] TÍtr.'{o: LEVANTAIúENTO GEORREFERENCTADO

Objetivo: MAPEATíENTO DO ÍRANSpORTE ESCOLAR

Requerente PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE AI.TO

*ttÉ SURA S/C LTDA
- Guânamü Ba
s@ cêl ii7, s:.1s8

COORD€NÁDÀS UÍM
oAT(/M STRGAS 2@

ÀlERroiÁNo cEHTRÂL !5i , GÍ

FtÊ:-1 .,:Â vL,f. /_ -:

Vuplc pI] PA.[!AS 3E Ni,J:lTE ALTD EAHIA
I

:, r 2rc t6
KM do lnbneráno 46.47 km

i 34 aq)

.'rL r., _i,, .\).:i : -.= :c... , ,irq{..: rrr4r<!}ia! - :r.J, -: r

/



r{r I l[ü.l?][i,l*i ffi EtrÀ $xl8t'J',r 
o c A N r o D o M o R R I N H o/

\.!9,, PARA: SEDE DO MUNTCíP|O- -- -
I .9

O
LAGOA DE CANUDO

GAMELEIRINHA

SITIO CANTO DO MORRINHO
c

<_ MALHADA

- -^.o Bor MoRTo

BR-030
í oavimentada)

--'í GUANAMBI -->.---..- 
Vtn LOCAL

SEDE 
(pavimentada)

a

Distància Total: 35.34 km
Pavimentado: 1,41 km
Não Pavimentado: 33.93 km

*we WE - ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
Rua F unberto cb Caanpos goi . Ceot,o GuanaÍnb! , Be

a::rfp o€NÀDnS úiM
oÁruv slqcÂs ?@o

MERIDTÁNO CETITRAI a5! WGí
.Ê.,rÉ--r *tu'i lvsge^hàn.@rÉtro,rcô Fone rZI) 3{Ei_1S68 CêilI7 , *962,1968

Tilulo LEVANTAMENTO GEORREFERENCTADO

Objewo. MAPEAMENTO OO TRANSpORTE ESCoLAR )ie- ',.1 vç.':q i+

I
Requerente: PREFETTURA MUNtctpAL OE pALMAS DE MONÍÊ ALTO

Munr.rD c pALMAS arE VONrE ALiO - BAH A / t:
XM do lntneÍáno 35 3a km ! r { :.7_ r:r ri:ijl I 'r

I



Áí\ TNTINERARtO: DE pASSAGEM/TRÊS tRMÃOS/NTNHO DE MARRECAS PASSAGEMf;t) PARA sEDE oo ruur.lcÍpro @ +

. *r*r.*ro uo*Bfr ênnruoeiporest
:-§
r/ -Ú

a-E

<-- MALHADA

BR-030
(pavimentada)

GUANAMBI -->

VIA LCCAL
lpa{rnentadaj

Sede
c

Disláncia Totat: 20,56 km
Pavimentado. 2.8 km
Nào Pavimentado: 17.76 km

*tve
h.-a,_EÉ

?Lra Humbeío ce Câíntbs 801 , Centro _ Guenamb - Baeftd e.nÉr'à.n.lorEríJ cm E@ I 
p j 3.151 - !§É9 cêr (77r 90962_ tg€s

WE - ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA cccRoEhÁo!.s tiÍM
oa..uit stRGAS 20!o

MERIDATO C€I,JÍRÂL :r5! ,!G,
TifuIo: LEVANÍAMENTo GEoRREFERENcIADo

Objel'vo: MAPEAMENTO OO TRANSPORTE ESCOLAR

Reqrerente PREFETTURÂ MUNICtpAL DE PALMAS DE MONTE ALTO

r.it::-, .r v. rJr- ..

MlN 
' PIO PAIMAS DE MCNTE ALTC BAI.IIA

KM do lntrneráflo 20 56 km I' 75 aoc 21,12:C1ô

__,J



,fi;À
"€8-9,

§.I]!EE1tto, DE: BARRA Do RtACHoiBARRTGuDo/
i4zqNpA cAMER rNDo(BrrayL-noóaôó ÀàÉóã- -'
PARA, BARRA DO RIACHO

i

-l?l

I

I

i

IBARRIGUDO--
o

FAZENDA DE CAII4ERINDO (BITA DA COSTRUBRAS)o

o
LAGOA DO ARROZ

ZE

<à

lrl

SAIDA

E
COLEGIO lvflJNlC|PAL CASÍRO ALVES

BARRA DO RIACHO

-..rÊEEú

*wç WE . ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
Ruâ -tumbeno ce Campcs gOj CentÍo _ cuanâmEi . Bâcndl ic§19nh.rÉ@ho$Eil .6 . Fme lJ7) f,t5 t 1969 Cal i7l I saa62 1968

c,fcR9EriaoÂs uÍtr
D4rLrM STRGAS lC@

MERIOIAhO CENÍRAL 4So !1/GÍ
TíI'J.o: LEVANTAMENTo GEoRREFERENcIADo

Obtewo MAPEAT ENÍO OO TRANSPORTE ESCOLÁ"R

Rêqrerenter PREFEiTURA MUNtCtpAL DE PALMAS D€ MONTE At-TO

!.lun,cipró PALMAS OF MONTE ALTC B/$,tÁ

do lntrnerárior ',8.42 km r 30 c|lo I I 1t:0r8



/ft6iÀ,,?89
l.l{.r..1!EE4BlO, 

pE BARRA Do RTACHO/BARRTGUDO/
I4ZqNgA cAMERTNDo(BrrayúeóÀóõ ÀàiióZ-"'PARA BARRA oo Rraci-ro ?;

BARRiGUOO
o

SAIDA

d
COLEGIO I!,IUNICIPAL CASTRO ALVES '

EARRA OO RIACHO

FAZENDA DE CAMERINDO (BITA DA COSTRUBRAS)o

o
LAGOA OO ARROZ

gE

lc)

<:
Íi

lhsg A SiC LTDA
amb - Ba
ii7r 9@6: tS8

CCORDENAOÀS I'ÍM
OÁTIJM SIRGÂS :ooo

uEElolaNo cEttxÂ! a5! wcf

WE. ENGENHARIA & AGRIMENSUR
Ruâ t-rumbe(o de Campos, 801 - Centro - Guene.mi weêogerür'.êitdnart cm . Em ti7,!5r-1969 C€l

TiIuIo: LEVANTAMENTo GEoRREFERENcIAoo

Obiewo: MAPEAÀ{ENTO OO TRÁNSPORTE ESCOLÂR

Requerente PREFETTURA MUNICtpAL DE pALMAS DE MONTE ALTO

MJn ciEro pAt MÁS ÍtÉ Vôi]TE ALIO BÁF. 
^

LL
KM do lnnneráno '18 42 km

§lo -1i 1t 2C18



,^!à, IllryEllllo, DE: cASA DE orAcrLro/BArxA Do AUGUSTo.._21 
.) PARA BARRA DO RTACHO

cASA (OrAClLto)

2j

a COLEGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES
BARRA DO RIACHO

"o,* 
oo R orrro

+§

ã,E
<À

cõ
La-

*we
Érl-Er

SURA S/C LTDA
Guanarnbr- ea

E@ C€r ( i7) É!6:,196a

.OORCENÁDÁS UTM
oAÍuM siFcils 2úúO

MERjOIAUO CENTFÀL .r5. WGr

WE - ENGENHARIA & AGRIMEN
Rua Humbeno de Cahpos BO1 , CenúoêE:l §csger3rà@hotrái cÔ Fc.É {i7,345.-i

r

TÍhro: LEVANTAMENÍO GEORREFERENCIADO

Obie&o. MAPEAMENTO DO TRANSpoRÍE ESCoLAR

equ€íente. PREFETTURA MUNIC|pAL DE PALMAS DE MONTE ALTO

rr:---{uE Llr.À. aj_ v 4-!.
R

Municipro DÂLi,AS OE lllôt TE ALr! - gAiriA

2.
i KM do lntrneránor 10.2 km

-r 
l. rctr ?0

*rrÀ.i . 11;+:i: L _:ir,1 +:.-r.4.:{.-.i"
!. rl-:!.. d(e



,6árÀ
'(,

iTx[..Y^TlB,BE: 
LEÃo/ JAGUARE/ cuRRAL DE PEDRA/

PARA; SEDE DO MUNICíPIO

LEÁo

BR-030

?,r

GUANAMB ..>

ccLEG O MUNtCipÁL Eiiza lE'^e,aa cE t ounno

VIA LOCAL
(pavimenlada)

Distância Totel 26.67 km
Pavimentado: 3.1o km
Nào Pavimentado: 23,57 km

G-nE-
WE - ENGENHARIA & AGRIMEN

Rla HuDtêno (h Campos Oot Cenno6aal BrslgoharÉ@h(tlnart .- _ Foie ,27 | fÁEi,i

a@Ro€NADAS lt-Ír!
oaTuÀr srRcÂs:ôtc

MERIOBNO CEI'ÍFÁL,.5' WGI

SURA S/C LTDA
'Guanem§ - 8a
rc Cêt l;;) 99!6? t96a

i Titu,oi LEVANTAÀtENTO GEORREFERENCTAOO

Obiebvo: MAPEAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

REqUêíENIê PREFEIÍURÂ MUNICIPÂL OE PALMAS OE MONT
l
I

t--
IL

I'IUnic]Plo PAI MÁs DE MCNTE ALT. BABIÁ

KM do lntinerário 26 67 km r r5c.EQ

E ALÍO

l{ or :ct9

çaÍ --_F, v L, r ,a



16à"
(99'

II.ITIruERÁNIO: DE: PEDRA DE FOGO
PARAr ANGTCO

?

Pedra{§ Fogo

o.g*

WE - ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
Rua HumbeÍto dê Campos. 801 CênÍo - Glsramh BáêFal wêÊ'€erÀãEehdEri @m - Fe:É r ZTr 3aS t,i 960 Cêl i 77i 99S?- r58

cmRoENAOÁS UfM
CATUÂ' SIRGAS 2U

!/EerolÀlío cE\TRAL 45t ll G,

)õ
ít
ôR

-a: Éào:u

I'É.rÊEh

TItulo LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO

Oblêtivo: MAPEAMENTO DO ÍRANSPORTE ESCOLAR
f)F:L - iÀ,rjts- .-

RêqUêTENIC PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÂS DE MONTE ALTO

Murrclprc PAtMÂS DE íIONTE AL-l-3 eAHrÂ

KM do lnnneráno 3 91 km r 15 aôl i ?1.2.?A.B

I

I

l

I

I

i

I

I

-l
l



lNTll.lERARlO: DE CEDRO/CURRAL NOVO
PARA: PEDRA DE FOGo

Er r--r

CurraôIovo

*we

?5

.o
' Cedro

WE. ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
R!a Humbêdo de Campos BOt , CenlÍo - Guanembr, Ba

e{ád .eêrE6h.'€@rblFál c6 Fft 17')3!51.rS169 Cair;;i S9961.,96A

§o^

o3o.

"*"?,
'qo- at

e)

Pedra de Fogo

CGIRO€NADÁ.â iJTr,,

oÁluü STRGAS ?O@
MER|O ÀNO CEtarRÂ! 45' !tG,

Titrlo LEVANTAMENTO GEORREFÊRENC|ADO

Ob.ietvo: MAPEAMENÍO OO TRANSpORTE ESCOLqR

ReqJeíênle] PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MoNTE ALTo

r. v .-- +:A-v.! ..lr ._

MLnc Íro PALMAS DF MOritE ALÍC BAt-,lA

IKM Co lntrneráno 7.45 km lr C.:a :1 1t-ti iô

rá.-à,

''€u4



248
OTA

?,,
INTINERARIO: DE: tTAptCURU/ptNGA FOGO/CAFE SEM TROCO
PARA: SEDE DO MUNICíPIO

ITAPICURU

o

PINGA FOGO
BR-030

(pavimentada)
BIGU

<- 1IÂLHADÂ CAFE SEM
TROCO

VIA LOCAL
(pavimentada)

SED

Dislâncra Total: 19.3 km
Pavimentado: 18. I km
Não Pavimentado: 'í .2 km

ffitnre WE. ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
RJa HumE€no de Ca6pos, 901 _ Cefitío - Grrânamfx, BêàoEi wrcogÉ+â4aeldÍld .m !d\c (ij j 3451_159 C:ej ir, 99€6:-196li

COOfiDENÁDAS UÍM
DATUM SIFGÂS I@

uÊarDÁNO CE\ÍeÁL 45" .!tcr
Títuio: LEVANÍAMENTO GEORREFERENCTADO

ObJêlúo MAPEÁMENTO DO ÍRANSPORTE ESCOLÁR
! r'rl - ---oÀ Bic -€ p Á--a

ReqJeÍenle PREFEITURA MUNIcIPAL oE PALMAs DE MoNTE ALÍo
Uurrcip o PALMAS DE MONTE At i? AAH A

KM do lntrneráno 19 3 km l. .:a q:o I a1 i Z:01ê



INTINERÁRIO: DE, ITAPICURUiPINGA FOGO/OLARIA/CAFE SEM TROCO
PARA: SEDE DO MUNICíPIO

BR-030
(pavimentada)

?0

GUANÀMBI "''

SED

ITAPICURU

a
PINGA FOGO

<_ MALHADA CAFE SEM
TROCO

o
OLARIA

6h.l §onpe.h6.tsOholB.i cm . F@e (7ir 3rt51.1969 Cet (l7i 09§62 rs6a
TífuIo: LEVANTAMENTo GEoRREFERENCIADo

ObjetÍvo MAPEAMENTO DO TRANSPORTE ESCoLAR

Re+Freote. PREFETTURÂ MUNlCtpÂL OE PALMAS DE MONTE ALÍO

VIA LOCAL
(pavimentada)

Distáncia Totat. 22,9 km
Pavrmentado. 18.1 km
Nào Pavimentado: 4,g km

&/vÊ WE . ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTOA
Rua Humberto oe Campos 801 , CenlÍo - Guanamb{ 8a

ccc8cEriaoÂs t_IiM

OA'IJM SIRGÂS 2O.l,
MERIOLANO CENÍRÀL .5. yíGr

IIIU'ICiPiÔ PALMÂS OF MONTE ALTO BAHIA

ÊÂE.'' {^ vLltri :;

OTA
2

KM do lntrneráno: 22 9 km r '54 -no :1 r22CiA



t

,áCÀ TNTTNERÁR|o DE FAZENDA pE DE SERRA/MANGUETRA
'(3_--,, PARA: SEDE Do MUNtcipto 2s

SEDE
c

!q.

MANGT,,FIRA

.â\

e.,.g|§llL5"'

Distância Torat. 29,25 km
Pavimenlado: 21 78 km
Náo Pavimentad o: I .47 km

tryvi
l_li_EL.

CASÂíDEDEZINHO)
o

c) ..

- 
F4ÍENDA PE OE SERRÂ

WE - ENGENHARIA & AGRIMENSUR
R,.ra l-lumbeíto dê Campos 80í-CenÍo Glan

e-oal EongênhêrE@hotDa .m . Foi€ t77) }l51 196-o C.l

COORO€NÁOÂs U-M
oÀruM StRGAS i@l

MERIOtAIül CE|ÍTRÂL 45o WGí

A S/C LTDA
amb,,8a
(t7) 99!6?-1966

ÍÍtr.do LEVANTAr,ENTO GEORRÊFERENCTAOO

ôb,eúo: MAPEAMENTO DO IRANSpORTE ESCOLAR

RequeÍmte: PREFEITURA MUNtCtpAL OE PALMÂS DE MONTE ALÍO

fylunicip o PA! MAS OE VONTE ALTC ÍJAHIA

;,;:aErrJrr vjla :E

KM do lntineráno 29,25 km . ! ro c(o i2i.1::0re

a



J

hora\
\22)

INTINERÁRIO: DE: CURRALINHO/NOVA PALMA/GENIPAPO/MATA VERDE/
GENIPAPO/CAFE SEM TROCO
PARA: DISTRITO DE PINGA FOGO

NOVA PALMA

o

-at

"oà-&' ô,

ô-<
oqQ!-DCURRALINHO

o

AsE^

ugru, 
^.*"#,*!l:r,1,

BARRA

PINGA FOGO

<- MÂLHADA

GENIPAPO

'"4?rr.
'ae"'."/c.-

t"Ça

(pavmentade)

BOM JARDII,I

I\,IATA VERDE

GUANAMBI _>
CAFE SEM

TROCO
BR-030

(pavimentada)

@

Distância Total: 54.00 km
Pavimentado: 9.1 km
Náo Pavimentado: 44.9 km

WE - ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
Rua Humbeno cte Campos 801 - Centro - Guanambr- Ba

er,5 w.6g.ah.Écàoenã r .fi. Fffi {7:) 3.ú51 :969 Cet tiTr 99!6:,r s6a

cooR9ENÂD,CS jÍM
oÂÍ!$ stRcÁs ?om

MERID]AtIO CETTRÂL 45! WG,

-l
lI TÍtulo: LEVANTAMENTO GEORREFÊRÉNC|ADO

Objêtryo i\,IAPEAMENÍO OO TRÂNSpORTE ESCOLAR

ReqJeIenle' PREFEITURÂ MUNICIPAL DE PALMAS DE MoNTE ALTo

LÁu.,.iprD pALMAS OE MONÍE ALTO - BAHTA

KM do lntinerâno 54.00 km i: 1:!@

i

,t



rlyrlf..r.çBâ8]otD_E AROETRA/trAUNtuÁcuA BRANCtuCATANA/
JAcUARUcURRAL DE pEDRAsrncnÊsirr.inô
PARA: SEDE Do MUNICIPIo

J
I

I

tETr

-,€Agua Branca

Catana

GUANAMBI .-.>

**
>c
>E
<:gà
,üF

<- MALHADA BR-030 j

(pavimentada)
Sedêo

VIA LOCAL
(pavimentada)

Distância Totat: 31.28 km
Pavimentado; 2,8 km
Nâo Pavimentado 2g.4E km

2'l

*w, WE - ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
Rua Humbêno d€ Carnpos, 801 Cênrro , cuanamb - Be

COORD€hACÁS U:V
DAÍUM S RGAS :'OO

MERIOIAITO CE\jTRÂr a5! ,,rÍG,
àr.r.--ti e ôar \'êc.r9enhana@.rdDaí côs _ F@ Í77r 3451-1s69 c.t i,7 ) 9946'2 15€

TífuIo LEVANTAMENTo GEoRREFERENCIADo

Oôlewo I,IAPEAMENTO OO TRANSPORTE ESCOLAR

RCq]EíENtE, PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DÊ MONTE ALTO

r;{!: t T.rn,l v!lr: --.

M!n,c p o PAIM^c DE MONrE ALTô ij^htA

KM do lntrnerano 3'l 28 km ' iao acc



OTA

20

INTINERÁRIO; DE: RANCHO DAS MÁES/PAJEU/CABEÇA DO BOI/
CABAÇA/LAGOtNHA DAS PEORAS
PARA: SEDE Do MUNIC|PIo

J2

+

<- MALHADA

s*"
"Sede

Distância Totali 27,1 km
Pavimentado. 20.6 km
Náo Pavimentado. 6,5 km

*wç WE. ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
Rua HLrmbêío de Campos. 801 Centro Gusnamh, Ba

LAGOINHA OAS PEDRÂS

,u ASSoctAÇÀo Do F{ANCHo GUANAMBI -->
cA&AÇAi A 

- -..-.-fr.-----v PAJEU
BR-030

Íoavrmentada) o
ABEÇA DO BOI

cooPoE.í.acÁs uiM
oÁÍlJM stqGAs tc1@

[!ERIOIAiJO CEI_iRAL 45ô WG,

VIA LOCAL
{pavimentada)

I

I

l

I

I

r-rrÉ!a*|r

Íitulo LEVANTAMENTO GEORREFERENCTADO

Objewo: MAPEAMENTO DO TRÂNSpORTE ESCOLAR

o râl wcêrqêrúa.É@fbtroit com _ FoE l77r 3451 1969 C.r.l77 r 9€S:-196a

REQUEíêNIE PREFEiTURA MUNICIPAL OE PALMAS DE MONTE ALTO

lvíun crpro PALMAS OE MONÍE AITO _ gAHrA

KM do lntrnerariot 27 1 km : r50 col i :r r..:cra



oiA
19

| \r-l[! lf! r^o. o E 
-ro 

c A I A/ p 
I N D o BtuBA L Do/c ovÃ o/LAGoA Do couRo/cARAíBnsnauoú-Éü- -

PARA ESPRAIADO

Éspr6'ãdo

- ' -luç0"

ês'^

*rlrrr*

eÊ
eB
!oê§<:

--o: 
.

Passagem Funà

c
LaOoa dc CcLÍo

'oyu

Ülwe
t-.-Eh

SURA S/C LTDA
- GLranamb 8ê
96€ Cel ltT) 99S6?-tS€

cooRo€NÁoÁs LrnM

OÀTUM SIRGÀS 20@
[tERIOIÁNOCETITRAL 45' WGÍ

WE - ENGENHARIA & AGRIMEN
Rua Hlmb€no de C€mpos OOi - Centro

ô mil $so9€nh3na@tua.náit .o.n - Fft l7Z) 3151-1

TÍlLdo. LÉVANÍAMENTO GEORREFERENCIADO

;..-! l l.çn v-\lj L,E:

Ob,êbvo MAPÊAMENÍO DO TRAIJSpORÍE ESCOLAR

Requerente. PREFETTURA MUNtCTpAL DE PALMAS OE MONTE ALÍ;
MUNlc|P O PÂLUAS DE MONTE ALT' BAI.IiÁ

KM do lntnerâno 35,65 km : 7_. do 1r ,12 20 
' 
8



OTA

18

íNTtNERARtO: DE: BARRA/TApERA/POÇo Do sACO/ÁGUA vERDE/NtNHO
PARA.RANCHO DAS MÃES

I

)I
BARRA

'ô
CRUZAMENTO -

ESCOLA MUNICIPAL TRANCREDO NEVES
(-\

POÇO DO SACO/TAPERA

O ÁGUA VERDE

O NINHo DA MARRECA

4ro
5À
"rÍ.

t ePeAe ae^c1.

C Ko9o -
»- l<

'ú.

"o aa

"+
6..-a.^

- so9o
ot 7,

Oistância Total: 48.85 km

Náo Pavimentado: 48.gS km

n.à
"o act

é-'.
í"o

"o--.tLn

ESCOLA MUNICIPAL
AURESINA T MELO

COLEGIO MUN MILTON FARIAS DIAS LARANJEIRAS

*tre A S/C LTDA
amh . Ba
177) 9996?-í$a

c(rcRoEftÁaÂs r.r-lM

oÀÍtiM stRGAS :c&
MEFIOIANO CEIIÍFÀL +5' V,iGi

É!-.,_-r

WE - ENGENHARIA & AGRIMENSUR
Rua Humbêío de aEÍnpôs 80l CÉniÍo - Guenêr.ú ]Engsh,lâ@hotmsd coD _ Fire (71) 3-rr51,1969 Cet

TítuIo LEVANÍA|,tENTO GEORREFERENCTADO

Objêtivo À4APEAMENTO OO TRANSPORTE ESCOLAR

equeíeííe PREFETTURA MUN|CTpAL OE PALMAS DE MONTE ALTO

Faê r ,:n u,,|ü- =R

Munrcip;c PALMAS DE MONTE ÂLTC BAt:Â

: ?018
t KM do tntineráno 48.85 km r i596)

14\

ü



r
ll'{rNE_EôEIO. DE 4TOLEtRO/MANDACARU/ÁGUA vERDE/
cA!qE_r.B^o DA J uR E MÁrpA ssAc e un r r ú nô ije íiÁàn'Écn srVARGEM COMPRIDA
PARA: RANCHo ons uÃes

groLEiRo

?^

+
AGUA VERDE

I

e§-

-ex
<ô

NINHO DE MARRECôS

. 
6SCOLA 

MUN AURESTNA r MELO

o

üwe
*.rtuEB

CCrf,ROENADAS UII,l
DAT1JU SIIGÁS 20oc

rJiRiorÁho cErltRAl 45o v!c,

COLEGIO I\4UN MILTON TANINS OINS LARANJEIRAS

SURA S/C LTDA
- Guanambr- Ba
9@ Cd 17? I 99962-196e

WE - ENGENHARIA & AGRIMEN
Rue Fumbeno de Campoê 801 CenÍo

erârl yêslgErüEMetDtri.,r com . a@ 7/.3.51-1

Tílúo LEVANTAMENTO cEORREFERENCTAOO

Objelrvo MAPEÂMENTO Dó TRANSpORTE ESCOLAR

Rêquerente. PREFETÍURÂ MUNtCIpAL DE PALMAS DE MONÍE ALTO

t !.: _-e; e-\i. a€

M,Jnr.íDl3 paLMÁS DE \tOr.iTE AL-lo gÁHrÂ

KM do lntinerano 37,16 km
50 o30

,& OTA\,\?



35

Áóà,
\í6-C/

lryMqB{R.lo DE: FAZ ANIGA E RoBER|O/MAR|MBo/LARAN.TE|Rtu
MATA VERDE/CAFE SEM TROCO
PARA: SEDE MUNtCtptO

MARIMEO

o

oBOM JARDTM

ar
MATAVERDE'

<. MALHADA
CAFE SEM

TROCO

Distância Total; 16,8 km
Pavimentado. g,l km
Nâo Pavimentado: 7.7 km

BR-030
(pavimentada)

GUANAMBI -->

EDE

VIA LOCAL
(pavimentada)

&tnre WE - ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
Rue Hlmbeno de Campos BO1 CenÍo - Guanarnh Bá

CôOROEhADÊ5 JTV
CATUM S RGá.S ?'rT

r,!ERroiANo c€fj-iRÁL .5. ' cr
t,Êrh-;y* ê.nà, wú!êahy,aetblÉ i.cú Fné r/1,3-aai.t969 Cêt,;7 ) s€s.. rsg

Titulo LEVANTAMENTO GEORREFERENCTÂDO

Objelivo: MApEAMENÍO OO TRANSpORTE ESCOrÂR

Requeíehre PREFETTURA MUN|CIPAL OE PALMAS ôE MONTE ALÍO

I

I :Lc..-!!!v,..''-|Yr

Munrcip ô PAI MAS nE ÀTONTE AtTO BÀHiÁ

aEa
KM do lntineráno '16.Bkm

:i ra.:cre

*:-i. .: .rr-$r.-::- :rr: _

\-. .! c

i

i

I

I

I



J

GUANAMBI -->

ROTA.
INTINERÁRIO DE LARANJEIRA i FAZENDA CUMBICfuMARIMBO,NTATA VERDE/ CAFE SEM ÍROCOPARÁ SEDE DO MUNICiPIO

'16-B

CUMBICÁ
:,.

i1
tÇ

"?

LARANJEIRA

<- MALHADA
CAFE SEM

TROCO

Distáncia Totet. 2,r.s km
PavrmenEdo 9.1km
Não Pevrmentado ,t8 4 km

WE. ENGENHARIA & AGRIMEN
Rua HumDeío de Camf,os. 901 Cêntro

c-haí wÉryeÍúaí.€iErÉrt @m FoN í77) 3a5,_1

Tltujo: LEVANÍAMENTO GEORREFERENCTAOO

Ob/ewo. MAPEAMENTO DO TRÂNSPORTE ESCOT-ÂR

Requerente PREFETTURA MUNTCtpAL DE pAt MAS DE MONTE ALI'

..:+-

* .'4 ,,
BoM JARDTM( \íorr,^

9n
.- 

.. MATA VERDE

BR430
(pavimentada)

SURA S/C LTDA
- Guànemb Ba
9@ Cer r17) 99962- t 96a

VIA LOCAL
(paMmentada)

SEOE

&nrc
tryú.r_úqr

MUo,c.pjo PALMAS DE i.lo}jTE ALIS 8ÂHIA

COORDENÁDÀS U rrrr

oaÍutll stRcÀs 20@
uERiorArJo ciIÍIRÂL 15! wcr

,t I .'

i1 s cor
KM do lnlrneÍário 27.50 km

21, I ?201á



J9

,.66à
\Q-1,

lryI]]! Bâruq DE FAz ANIGAE ROBER|o/MAR|MBo/LARANJETRA/
MATA VERDE/CAFE SEM TNOCO
PARA DrsrRtro oe plruGa rocb

LARANJEIRA §tà-

"ü?t*y,,^
o "nt'à§n'

BO[/1 JARDTM

c'

PINGA FOGO

<-- MALHAD

pãvrmentada)

:>
oc

-;
GUANAMBI -.>

CAFE SEM TROCO

*w,

BR-030
(pavimentada)

Distância Totat: 18.5 km
Pavrmentado: g.0 km
Náo Pavimentado: 9.S km

WE - ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
Rl,â Hrmbêno de Cômpos Bot . CenÍo - Guanamb - Bac.@r q{soên}'.ôa@hdE,t com FoÉ riTr 3a5r tg@ C.l t;;) 9Sis62-ig66

ColJROEÀIA3ÂS U?M
DÀÍUM SIRGAS 

"ÊOUERiCIAhÀf CeNTRA! 4ão WGr
r^É-.l--Ejr

Tit'Jo LEVANTATTENÍO GEORREFERENCTAOO

Obletíio: MAPEAMÉNTO OO TRANSPORTE ÊSCOLAR

Requerente: PREFETTURÁ MUNICtpAL DE PALMAS DE MONTE ALTO

.rir l -,rqi v, tiii ri

M.Jnrci.;c PALMÂS DF VCNIE Al-ra BÁHrÀ

KM do lntrneráno. 18.5 krn r 75@ I r, 12 ac.e

i

I

I

I

I

I

I

I

i

i

I

I

i

1

I

I

aal



INTINERÁRIO: DE ANGICO/MARI/MUQUEM
PARA: ESPRAIADO

o
Angtco

Jt

§s,.

"&on.n,4?,o,^

"94(
Espr6iado

E-.rú---h

WE - ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
Ruà Hu.nL,€ío óe Campos 80i Cent.o - Guananrbl, Ba

cclRcEtra0Á5 uÍM
fÁ-UM S RGÀS ]!@

MERICL4NC CEUiRÀ! 45r /!G,
c mar w.Eàhan.êhorÍ€t cm FüÉ(;7,3,a5r.1969 c€tr77 r 519362-136e

lr
i_

ÍiIUIo LEVANTAMENTo GEoRREFERENC|Âoo

Objêtivo l,tAPEAt,tENTO DO TRANSPORTE ESCOLÂR

Reqúerente pREFETTURA MUNtCtpAL DE pALÀ,tAS DE MONTE ALTO

I,Fi,-'-...ÍLJl,.i.

r.',,^.. Êiô pÁLVÂS 
-iE IçtClt'= A:1,. EArrA

KM do Inttnerâno 12 ,r4 km
r75GJC

I
ll 12 -:C 16

,íoioi'(r'



/ácÀ
148

INTINERÁRIO: DE: CURRAL NOVO/CEDRO/PEDRA DE FOGO
PARA: ESPRAIADO

Cunayovo Ce-(ro

Pedra 
[!e 

FoSo

40

w

tu WE - ENGENHARIA & AGRIMEN
Rirà HJmtslo de Campos g01 - Cenlíoôfirt EglnurE@hotro/.n. Foô r77r la51 I

SURA S/C LTDA
'Guanâmb - 8â
969 Cs í7,)9951 i_ê6€

Esnr5rado

.JC§POENAOÁS lIV
OÀÍIJM SIRGAS 2{O

MER:O,ÀNO CEI{IRÀL 456,ÀGI
TíIío. LEVANTAMENTo GEoRREFERENCIAoo

Objewo MAPEAMENTO DO TRANSpORT-E ESCOLAR
rr-a, i . rjr v:ri,r_ ara

Requerentê PREFETÍURA MUNICtpAL DE PALMAS DE MONIE ALÍO

Llu.icipro PAL\r!AS DE MO|,JTE ALIO EAtstA

| ?1 ,2:cie
KM do lntineráno 20.98 km r 1ü) gI



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, AOMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÓES E CONTRATOS

ct

#
PROCESSO

N.0í412019PM4

REGOMENDAÇÃO MPF



a2

MPF
láffiéílo Públko Fsdcrd

Procurqdoriq
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Ref.: lnquéritos Civis no 1.14'009'000019/2015-í0

1.í4.009.000390/2014{9 e outrosl' Transporte Escolar

eno

o MINISTÉRIo PÚBLlCo FEDERAL' pelos procuradores

da República signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e

legais, em especial as consubstanciadas nos artigos 127 e 129 da ConstituiÇão

Federal, nos artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 75/93 e na Resolução no

'16412017 do Conselho Nacional do Ministério Público;

CONSIDERANDO que o Ministério PÚblico é instituição

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a

defesa da ordem jurÍdica, do regime democrático e dos interesses sociais e

individuais indisponíveis (CF/88, art. '127), bem como a defesa do patrimônio

público e social (LC no 75, art. 50, lll' "b");

CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica

e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar na preservação e

observância dos princípios constitucionais da Administraçáo Pública, previstos

noartigo3T,caput,daConstituiçãoFederal,deformaagarantirorespeitoà

legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade' à eficiência e'

ainda, à probidade administrativa;

CONSIDERANDO que a Lei no 12'527 ' de 18'11'2011 (Lei

de Acesso à lnformação), e a Lei Complementar no 131' de 27 '05'2009 (Lei da

Transparência), estabelecem mecanismos de acesso à informação e controle

social, prevendo a publicaçáo, em meios eletrônicos de acesso público' das

I A titulo dc exc'nplo, circm-se: PP n" I 14 009'000213201747;

IC n' l. 14.009.000i0ó2016-84; IC n' l.l4 0009 oooÍ17/20lGl7;

iã rr' r. ra.009.00022t2016-44, tCr' l l4'009 000256/2015'81;

lC n" l.I4.0O9.OOO0t3/201l-19; IC n" 1'14 009 000171/2015-01:

ic n' r. t+.ooç.ooososlzol+36; IC n" l.l4.m9 00012t/2014-34;

e vários outros dâ PRM -Bom Jesus 
'lâ 

l-âpâ'

jamim Viera Costa, no l014 - Vomita Mel, CEP: 46.430-OOO- Guanambi/BA
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minutas de edital, contratos e documentos atinentes à execução orçamentária,

sendo que a liberação em tempo real consiste na "disponibilização das

informações, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público' até o

pimeiro dia Útil subsequente à data do registro contábil no respectivo sisÍerna",

nos termos do artigo 2o, § 2o, inciso ll' do Decreto n" 7'185/2010;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar no 131/2009

acrescentou à Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros, o artigo 48.A, cujo

inciso I estabelece que a disponibilizaçáo de acesso a informaçôes deve

contemplar:"t. quantoâdespesa:Íodososatospraticadospelasunidades

gesÍoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização'

com a disponibllização mÍnima dos dados referentes ao nÚmero do

correspondente processo, ao bem fomecido ou ao sewiço prestado' â pessoa

física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso' ao

procedi me nto licitaloio realizado";

CONSIDERANDO que a educação básica é direito

público subjetivo do cidadão e dever do Poder PÚblico' garantindo-se o

"atendimento ao educando, em todas as eÍapas da educação básica' por meio

de programas suplementares de mateial didáticoescolar' tansporte'

alimentação e assisténcra à saÚde", sendo certo que "o não-oferecimento do

ensino obigatóio pelo Poder Público, ou sua oferta irregular' imporTa

responsabilidade da autoidade competente" (CFl88' art' 208' Vll e §§ 1" e 2o);

CONSIDERANDO que "os Municípios atuarão

prioritaiamente no ensino fundamentat e na educação infantil' (CF 188' arl' 211'

§1o), devendo 'manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do

Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental" (CF/88' art'

30, vl);

CONSIDERANDO que a adequada delimitação do

êrà Costa, no 1014 - Vomita Mel , CEP: 46.430-000-
www.mof.mo.bílbaRua Benjamim Vi

(77) 3451-8300 I
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objeto do serviço de transporte escolar pressupõe o conhecimento das

condiçóes e distâncias reais de cada rota, e por outro lado' tendo em vista as

várias notícias recebidas no Ministério Público Federal sobre superfaturamento

em razáo do pagamento por distâncias adulteradas' o que pode ser

solucionado ou prevenido pelo georreferenciamento e mapeamento de

todas as rotas de transporte escolar do município e pela fiscalização e

publicidade adequadas;

CONSIDERANDO que todo contratado do poder público

deve apresentar capacidade operacional para o desempenho da atividade

(art.30, ll e §'1", da Lei no 8.666/1993), vedando-se a subcontrataÇão integral

do objeto (art.72 e art' 78, ll, da Lei no 8'666/1993), sob pena de conÍiguração

de uma forma de superfaturamento, conforme entendimento do Tribunal de

Contas da União e do Tribunal Regional Federal da 1" Região'?;

CONSIDERANDO que a sociedade cooperativa' nos

termos da Lei n" 5.764/1971 e da Lei no 12'690/2012, pressupõe a reunião de

pessoas de uma mesma classe ou profissão para a prestaÇão direta de

serviços de natureza autônoma, sem vínculo de subordinação' e se caracteriza

pela adesão voluntária, capital próprio formado pelos associados' divisão de

2 "Na subcontratação total observâ-se â trânsferência totd do encârgo a um terceiro para quem é

repassada parte dâ remuneração paga pela Administração sendo que parte desta é-retida pelo

contratâdo original. Vê-se, nessç contexto, uma quebra na equivalência entre remuneraçáo e encargo

uma vez que a AdEinistação acaba Por Pagar além do valor que corresPonde ao encargo (este rePassado

ao subcontra tado) um montÂnte que fica com o c!trtÍatado originaI sem que este, entretanto, execute

qualquer parcela do objeto do contrato Tal irreguleridade foi r€centemen te qualiÍicada Pelo TCU

como superfatu ramento. Tratava-se de contÍatâção de serviços de transpoÍe escolar na qual a empresa

"ootat 
ú transferiu a execução de todo o encargo a motoriitas terceirizados que ficaram responsáveis

não apenas Pela Prestaç ão dos serviços, mas também P€ los custos com combustíveis, manurenção de

veícuto, esrado de conservação , sendo insignificaate a atuação da conrratada para a execuçào do encargo

No caso, considerando ocorrido superfaturamento, a 2" Càmata da Corte áe Contas imputou débito à

emprcsa contratada e ao gestor responsável pelo contrato no montante da diferença entre o valoÍ Pago

pela AdministÍação à contratada e o valor repassado a subcontratada que executou de forma total o objeto

do contrato, corúorme decisào noticiada no Boletim de JwisPrudência n" 03?" - grifos nossos (trecho da

DECISÀO MoNocRÁTICA 003 00002220 I?4O1OOOO, DESEMBÂRG ADOR FEDERAL NEY BELLO,

TW l,2l l0'l l20l'l .)

mim Viera Costa, no 1014 - Vomita Mel, CEP 46.430-0
www.mof.mD.br/ba

Rua Benja
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resultados e gestão democrática, sendo certo que"a cooperativa de Trabalho

náo pode ser utitizada para intermediação de mão de obra subordinada" (a/' 5o

da Lei no 12.69012012) e não pode servir de eScudo para obter vantagens

fiscais indevidas, descumprir a legislação trabalhista ou enriquecer apenas

seus dirigentes;

CONSIDERANDO que toda licitação, inclusive o pregão,

deve ser instrumentalizada por meio um procedimento administrativo

regular, com folhas devidamente numeradas e rubricadas, e a inclusão dos

documentos essenciais, dentre os quais (art.38 e art.40 da Lei no 8'666/933 e

art. 30 Lei no 10.520/02a): r) ampla e regular pesquisa de preços, realizada junto

a fornecedores diferentes, sem vínculo entre si, e que tenhâm capacidade de

ofertar o serviço; ,, termo de referência, com indicaçáo da necessidade,

im Viera Costa, no 1014 - Vomita Mel, CEP: 46.430
www.mof.mP.brlba

3 L€i n. 8.666/93 - AÍL 38. O procedimento da ticitação será iniciado com a abertura de processo

administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, coDtcndo a autorização reqrctiva' a

lnai"uçao ,u"iot de seu objeto e dÀ recurso próprio para a despes4 e ao qual serào juntados

oponunamente: I - edital ou ionvite e respectivos anexos, quando 
-for 

o caso; Il - comprovante das

plblicaçô", do edital resumido, na forma áo art. 21 desta l-ei, ou da entÍega do çonvite: III - ato de

ã"tignuiao da comissão de licitação, do leiloeho administrativo ou oficial, ou do responsável pelo

convite; IV - original das propostas e dos documentos que as instruirem; V - atas, relatórios e deliberações

da Comissâo Julgadora; VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação' dispensa ou

inexigibilidade; úII - atos de adudicação do objeto da licitação-e da 
-sua 

homologação; VIII - recuÍsos

"r"nir"trn"n," 

-"p."sentados 
pelás [citantes e respectivas manifestações c decisões; IX - despacho de

anulação ou de revogação da iicitaçao, quando for ô caso, fundaÍncntado cücunstanciadamente; X - termo

de contrato ou instru-mento equivatente, conforme o caso; xI - outros comprovantes de publicações; XII -

demais documentos relativos à licitação.

Aí- 40 - § 2{onstiruem anexos do edital, dele fazeDdo paÍe integraÍrte: II - orçamento estimado em

planilhas de quantitativos e preços unitários;

4 Lei n' 10.520/02 - Art. 3" À fase preparatória do pregão observaú o seguinte: I - a autoridade

"oÃp.*n," 
justifrcará a necessidade de càntratação e àef-iA o objeto do certame' as exigências de

;;iii;;", âs critérios de aceitação das proposta§, as sanções por inadimptemento e as cláusulas do

"ãn,ru,o, 
in"rrriu" com fixação dos prazos para fomecimento; II .- a definição do objeto deverá ser

p.""i*, ,rfr"i"rrt. e clara, vidadas especificãções que, por excessivas' irÍelcvantes ou desnecessárias'

iimitem a competiçâo; lll - tlos autos dá procedimcno constarào a justificativa das dehnições referidas no

in.iro i a".* uaigo e os indispensáveis elementos Écnicos sobrc os quais estiverem apoiados' bem como

;;;ç;.;;i", ela"borado pelo-órgão ou entidade promotora da liçitâÉo' dos bens ou serviços a serem

licitados; e IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora

a" fi"iáia", 
" 

pregoeiro e ,"rp"",i"u "l'ip" 
dã apo-io, cuja atribuição inclui' dentre outras' o recebimento

;;t;;;;;; ! r"1""., 
" 

anáiise de srla lceitauitioaae ã sua classificação' bem como a habilitação e a

aajuàicàçao do objeto do certame ao licitante vencedor'

Rua Benjam
(77) 34s1-8300 |

5
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condições e custo real do serviço, acompanhado de orçamento estimado em

planilhas de quantitativos e preços unitários; i', edital com delimitação precisa'

suÍiciente e clara do objeto (v.g-, no câso do transporte escolar, detalhamento

dasrotas/itinerários,existênciaounãodepavimentaçâoasfálticanavia,

distâncias,pontosdepartidaechegada,turno,nÚmerodediasletivos'nÚmero

estimado de alunos atendidos em cada rota etc), e, por outro lado' sem

cláusulasqueimponhamumarestriçãoinjustificadadacompetitividade(v'9.,

exigência de capital social acima de 10% do valor da contrataçáo\; iv) parecer'

que analise os aspectos fáticos e jurídicos do procedimento e as minutas de

edital e contrato; v) prova da publicidade adequada; etc'

CONSIDERANDO que "as obras, serviços e compras

efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quanÍas se

comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação

com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à

ampliaçãodacompetitividadesemperdadaeconomiadeescala''(art.23'§

ío, da Lei n" 8.666/93), o que, no caso do serviço de transporte escolar' impóe

o critério de iulgamento por item (rota)s, salvo se efetivamente comprovada

a economicidade de ser fazer o julgamento por lote ou preço global e' ainda' se

demonstrado que o contratado possui capacidade operacional de prestar o

serviço de todas as rotas, sem subcontratação ilícita;

5 Súmula 241 ào TCIJt É obrigatória a admissão da adjudi cação por item e não por preço global, nos

ediuis das licitações Para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja

divisível. desde que não haja Pre1uízo para o conjunto ou comPlexo ou perda de economia de escala,

rcndo em vistâ o objetivo de ProP iciar a ampla ParticiPação de ticitaltes que, embora não disPondo de

capacidade para a execuçào. fomecimeDto ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazêlo com

relação a itens ou unidades autôflomas, devendo as exigênci as de habilitação adequar-se a essa

divisibitidade

Costa, no 1014 - Vo
(77) 3451-8300 |

mita Mel, CEP: 46.4
www.mpÍ.mo.br/ba

Rua Benjamim Viera
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CONSIDERANDO que a Administração Pública deve

acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, inclusive com

designação de fisca16;

CONSIOERANDO que a Administração PÚblica

responde solidariamente com o contratado por encargos previdenciários

resultantes da celebração do contrato (arl. 71, § 2o, da Lei 8'666/93) e

pode responder subsidiariamente por encargos trabalhistas se for

omissa em fiscalizar seu cumprimento (art. 71 da Lei 8.666/93 e ADC no

16/DF);

CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 136' 137 e

138 do Código de Trânsito BrasileiroT;

6 Lei n" 8-666/93 - aÍr.6',7 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por

um representante da Administração especialmente designado, permitida a conraraçào de

terceiràs para assisti-to e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição'

§ loo repiesentante da Administração anotârá em registlo próprio todâs- as oco[ências relacionadas com

ã .*"",rção do co rato, determinatrdo o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos

observados.

§ 2LAs decisões e providências que uh-apassarem a cômpeÉncia do representante deverão ser solicitadas

a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes-

? cTB - An. 136. Os veiculos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente

poderão circular nas vias com autorização emitida pclo órgão ou entidade executivos de trânsito dos

Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

[ - registro como veiculo de passageiros;

II - iospeção semestral para verificação dos equipamentos obriSatórios e de segurança;

ttt - pinnra de faixa hoiizontal na cor amarela, com quarenta centimetÍos de largura, à meia altura' em

toda; extensão das partes laterais e traseira da carroçaria' com o dístico ESCOLAR, em preto' sendo que'

em caso de veículo áe carroçaria pintadâ na cor amarel4 as cores aqü indicadas devem ser invertidas;

IV - equipemento regi§tr.dor in§tantâneo inalterável de vclocidsde e tempo;

V - la-itemas de luz Írança, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da paíe superior dianteira e

lantemas de luz vermelha dispostas na extÍemidade superioÍ da paÍte traseira;

VI - cintos de seguÍança em número igual à lotação;

VII - ounos requisitos e e4uipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN'

Art. I 3 7. A autorização a que se refere o artigo anterior deverá seÍ afixadâ na parte intema do veiculo' em

io"uf ritiu"r, co- ín""riçào da lotação p"Ãitia,, sendo vedada a condução de escolares em número

superior à capacidade estabelecida pelo fabricante'

Aí. l3g. O condutor de veículo destinado à conduçâo de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:

[ - ter idade superior a ünte e um anos;

II - ser habilitado na categoris D;

Rua Benjamim Viera Costa, no 1014 - Vomita Mel. CEPr 46.430-000- Guanambr/BA

51-8300 | www.mof.mP.brlba(77) 34
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CONSIDERANDO que o serviço de transporte escolar,

por sua natureza, envolve a disponibilização de veículos e motoristas em

número suficiente e condições adequadas à execução do contrato, sendo

certo que eventual admissão de veículos ou motoristas irregulares representa

uma vantagem competitiva indevida, em razão dos custos mais elevados para

o licitante/contratado que disponibilize veículos e motoristas ajustados às

normas de trânsito, podendo configurar, também, uma forma de

superfaturamento pelo pagamento, por custo mais elevado, por um serviço

inadequado;

CONSIDERANDO que o dever de o município prestar um

serviço de transporte escolar adequado envolve a disponibilização de veículos

em bom estado de conservação, sendo que o Guia de Transporte Escolar do

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçáo - FNDE estabelece que

"para que o transporte de alunos seja mais seguro, o ideal é que os veículos da

frota tenham no máximo seÍe anos de uso'8, ao passo que existe Proieto de

LeidoSenadon'67,de2012,que"incluiparágrafoúniconoaft'136daLeino
g.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o üdigo de Trânsito Brasileiro,

paravedarautilizaçãodeveículoscommaisdedezanosdefabricaçãona

conduçáo coletiva de escolaresa, além do Projeto de Lei no 5.585/20't6, da

CâmaradosDeputados,prevendoqueo"prazodevidaÚtildosveiculos
utitizados no transpofte escolar de alunos da rede pública de ensino é fixado

em 12 anos, para veículos tipo automóvel van, e de 15 anos para veículos tipo

ônibus e microônibus, a contar do ano de fabricação'no;

m - ryETADO)
w - não ter cometido nenhuma intÍâção grave ou gravíssim4 ou ser reincidente em infraÇões médias

durante os doze últimos meses;

ül ,"i"p-"rao ". 
curso e§pecializsdo, nos termos da regulaÍnentação do CONTRAN'

8 www.ftrde.govbr
consulta em 17.09.2018

9

10

Rua B
(77) 34
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CONSIDERANDO que os veículos do Programa

Caminho da Escola e os serviços/ve Ículos custeados com recursos do Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educa@o - FUNDEB ou do Programa Nacional de Apoio ao

Transporte Escolar - PNATE, no âmbito dos municípiosl1, têm por finalidade

precípua a prestação do transPorte escolar da rede pública de educação

básica, podendo caracterizar ilÍcito civil, administrativo e penal a utilização em

Íinalidades diversas;

CONSIDERANDO o que consta dos autos do inquérito

civil mencionado na epígrafe e em outros diversos procedimentos da PRM -
Guanambi e da PRM - Bom Jesus da Lapa, com indicação de irregularidades

na licitação, contratação e execução do serviço de transporte escolar, a

exemplo da ausência de adequada pesquisa de preços, escolha de critério de

julgamento por preço global, contratação de prestador de serviço sem

capacidade operacional, sobrepreço e superÍaturamento de rotas'

subcontratação de praticamente todo o objeto, utilizaçáo de veículos e

motoristas em desconformidade com a legislação de trânsito, etc;

CONSIDERANDO as disposições da Lei Anticomlpção

(Lei n" í2.846/2013):

CONSIDERANDO que os recursos utilizados no

pagamento do serviço de transporte escolar, na região, têm origem

eminentemente federal (PNATE, complementação do FUNDEB' etc)' o que

atrai o interesse federal;

CONSIDERANDO que os elementos anecadados neste e

consulta

Rua Benjamim Viera Costa,

4'7

no 1014 - Vomita Mel, CEP: 46.430-000- Guanambr/BA

+

em 17.09.2018
f f õf - er,. Zf O - ç 2" Os Municipios atuarão prioritariamente no ensino tundamental e na educaçào

infantil.

3451-8300 | www.mDf.mD.bílba(77)
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em outros procedimentos são suficientes para a formação da convicçâo do

Ministério Público quanto à necessidade de adotar medidas urgentes para

corrigir ilegalidades, evitar a perpetuação de danos e propiciar â melhoria da

seguranÇa do transporte escolar da rede pública municipal;

CONSIDERANDO a prerrogativa conÍerida ao

MINISTERIO PÚBLICO para expedir RECOMENDAÇÓES, no exercício da

defesa dos valores, interesses ê direitos da coletividade, visando à melhoria

dos serviços públicos e de relevância pública, bem como o respeito aos

interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando pÊzo paÊ a

adoção das providências cabíveis (art. 6', inciso XX, da LC no 7511993);

RESOLVE RECOMENDAR ao(a) Senhor(a) PreÍeito(a) do

Município de (acima listados), nos termos do artigo 60, inciso XX, da Lei

Complementar no 75193, que:

i) promova a nomeação/designação de fiscal do

contrato, sem vínculo com o(s) contratado(s), assegureJhe regular e

adequado treinamento para a função e lhe disponibilize as condições materiais

para a rigorosa fiscalização da prestação do serviço de transporte escolar;

pÍazo paÍa comprovar o cumprimento, por meio do encaminhamento da

Portaria/Decreto de nomeação e detalhamento do treinamento fornecido:

05.12.20'18 (cerca de 60 dias);

ii) promova a designação de agente público' que pode

ser direto(a) ou Íuncionário(a) da própria escola, para o controle individual

da prestação do serviço dê transporte em cada unidade escolar' com o

encargo de aferir o dia, hora de chegada e saída do veículo' nome do

motoÍista, placa do veículo, indicação do hodômetro e outras informações que

permitam o adequado e efetivo controle social da regular prestação do servlço'

realizando-se a aÍiração da tabela em local visível aos alunos e pais, pelo

amim Viera Costa, no 101 4 - Vomita Mel, CEP: 46 oro-OOO- Ou"nuro,rao
www.mof.mo.brlba

Rua Benj
(77) 34s1-8300 |
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período do mês em curso e do mês anterior, pelo menos; prazo paÍa

comprovar o cumprimento, por meio do encaminhamento da Portaria/Decreto

de nomeação, cópia da tabela e fotograÍia do local de afixação na escola:

05.12.2018 (cerca de 60 dias);

iii) promova a publicação mensal, no Portal da

Transparência, até o quinto dia Útil subsequente a cada pagamento, tabela

resumida com indicaçáo de todos os veículos (com placa, itinerário/rota,

distância percorrida e valor pago no mês), e cópia dos respectivos processos

de pagamento do serviço de transporte escolar, inclusive dos "boletins de

medição' e notas Íiscais; prazo para comprovar o cumprimento, por meio do

encaminhamento de informação sobre o endereço eletrônico em que se

encontra a publicação: 05.í 2.20í I (cerca de 60 dias);

iv) sem prejuízo das atribuiÉes do fiscal do contrato,

fiscalize e determine a efetiva e adequâda prestação do serviço de transporte

escolar, inclusive quanto à distância realmente per@nida e à contínua e

regular disponibilização do transporte para todos os alunos da rede pública

municipal que dele necessitam; prazo parc comprovar o cumprimento, por

meio do encaminhamento de informações sobre as medidas determinadas pelo

gestor: 05.12.2018 (cerca de 60 dias);

v) promova o georreferenciamento e mapeamento das

rotas de transportê escolar, com indicação dos pontos de saída e chegada,

paradas, escolas abrangidas na rota, pontos de referência das rotas'

distâncias, condiçóes da via (pavimentação asfáltica ou terra) e respectivas

coordenadasgeográflcas,edisponibilizeodetalhamentodasrotasno
Portal da Transparência, procedendo-se às atualizaçôes' quando

necessárias; prazo paÍa comprovar o cumprimento, por meio do

encaminhamento de ópia do resultado do georreferenciamento/mapeamento e

Rua Benjamim Viera Costa, no 10t4 - Vomita Mel, CEP: 46.430-000- Guanambi/BA
3451-8300 | www.moímo.brlbâ(7 7)
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indicâção do endereço eletrônico em que se encontra publicado: 31'12'20'18"

vi) promova o adequado planejamento das licitações

de transporte escolar, com prévia e regular pesquisa de preços, ampla

publicidade - inclusive a disponibilização da íntegra do edital no Portal da

Transparência - e utilizaçáo do cÍitério de julgamento por itêm (rota), salvo

se comprovada a economicidade de se fazer a licitaçáo por lote ou preço global

e, ainda, se demonstrada a capacidade operacional do contratado de cumprir

adequadamente o contrato na sua totalidade, sem subcontratação ilícita; prazo

para comprovar o cumprimento: 3í .0í .2019 ou quando da realizaçã,o da

próxima licitação para o transporte escolar;

vii) não contrate nem admita a contratação de

cooperativas que não se ajustem ao modelo lega! ou que não tenham

capacidade operacional de prestar o serviço adequadamente; prazo para

comprovar o cumprimento: 31.01.2019 ou quando da realização da próxima

licitaçáo para o transporte escolar;

viii) não contrate nem admita a contratação de

pessoas sem capacidade operacional, ou seja, que no momento da

assinatura do contrato não disponham de veículos e motoristas em número

suficiente e condiçôes adequadas, de acordo com a legislação de trânsito, para

a prestação do serviço de transporte escolar; prazo parc comprovar o

cumprimento:31.0í.2olgouquandodarealizaçãodapróximalicitaÇãoparao

transporte escolar;

ix) não admita a subcontratação total do serviço de

transporte escolar: pÍazo PaÍa comprovar o cumprimento: 3í'01'2019 ou

quando da realização da próxima licitação para o transporte escolar:

x) exija que os veículos destinados ao transporte escolar

a Benjamim Vierô Costa, no 10t4 - Vomita Mel, CEP: 46 43O{OO- Guanambi/BA
51-8300 I www.moimo.brlba
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estejam em condições adequadas e seguras, conforme a legislação de

trânsito, sugerindo-se como parâmetro de antiguidade aquele utilizado no

Projeto de Lei no 5.585/2016, da Câmara dos Deputados (12 anos para van; 15

anos para ônibus e micro-ônibus), a partir de 0í /20í 9, e o parâmetro do

Projeto de Lei do Senado no 67112 (10 anos), a paíir de O1l202O; prazo para

comprovar o cumprimento: 31.01.20í9 ou quando da realizacã,o da próxima

licitação para o transporte escolar, o que ocoÍÍer primeiro, bem como em

31.01.2020;

xi) analise os contratos vigentes e promova os ajustês

necessários ou a suspensão, anulação ou rescisão daqueles que não puderem

se ajustar às medidas recomendadas; pÍazo paÍa comprovar o cumprimento,

através do encaminhamento de informa@es sobre as medidas adotadas, com

copia da minuta de termo aditivo, instrumento de rescisão contratual ou decisão

de anulaçâo/suspensão, conforme o caso: 05.í2.2018 (cerca de 60 dias) para

o caso em que a regularização contratual for possÍvel, e 31.01.2019 para o

caso em que se Íizer necessária a anulação/rescisão;

xii) não utilize e não admita a utilização de veículos de

transporte escolar do Programa caminho da Escola, bem como os custeados

com recursos do PNATE ou FUNDEB, em finalidade diversa do transporte

escolar de alunos da rede pública de educação básica, e faça publicar'

mensalmente, até o dia 10 (dez) de cada mês, no Portal da Transparência, a

relação de veículos públicos destinados ao transporte escolar, mm indicação

dosnúmerosdeplaca,marcaçãodohodômetroerotaspercorridasatéoúltimo

dia de cada mês (data de referência da aferiçâo); prazo para comprovar o

cumprimento, por meio do encaminhamento de informações sobre as medidas

adotadas e indicação do endereço eletrônico onde se acha publicada a rela$o

de veículos: 05.'12,2018 (cerca de 60 dias);

Benjamim Viera Costa. no 1014 - Vomita Mel, CEP: 46.4
51-8300 | www.moímo.brlba
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xiii) na hipótese de contratação de sociedade empresária,

exija e fiscalize o cumprimento das obrigaçôes trabalhistas e

previdenciárias, para tanto requisitando da pessoa jurídica contratada

demonstração de assinatura de contrato de trabalho, registro do contrato nos

sistemas da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (RAIS e

CAGED) e, no mínimo a cada dois meses, comprovante de quitação de

obrigações trabalhistas (remuneração e FGTS) e comprovante de pagamento

de contribuições previdenciárias; prazo para comprovar o cumprimento, por

meio do encaminhamento de informaçôes sobre as medidas adotadas:

05.12.20í8 (cerca de 60 dias).

Para os itens (vi), (vil), (viii), (ix) e (x)' a comprovação do

cumprimento poderá ser Íeita por meio do encaminhamento, ao MPF, de cópia

eletrônica (CD-ROM) das minutas de edital, termo de referência (com a

pesquisa de preços e rotas detalhadas), contrato e ata da sessão de

iulgamento, até o dia 3í .01 .2019.

o MlNlsTÉRo PÚBLICO FEDERAL adverte que a

presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto

às providências recomendadas. A omissão na adoção das medidas indicadas

poderá ensejar o ajuizamento de ação civil pública ou ação de improbidade

administrativa, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis'

CientiÍica, ainda, que o acatamento da recomendação tem

o objetivo de corrigir ou prevenir ilegalidades e inibir a perpetuação de potencial

dano, sem excluir eventuais responsabilidades por atos passados'

Requisita'se, com fundamento no artigo 8o' inciso ll' da

Lei Complementar no 75/93, que Vossa Senhoria informe, em até 20 (vinte)

dias, se acatará ou náo esta Recomendação, apresentando, em hipótese

negativa, os respectivos fundamentos.

Rua BenJamim viera Costa, no 1014 - Vomita Mel, CEP +ea:O-OOO- Guanambi/BA
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Cópia desta Recomendação está sendo encaminhada ao

Presidente da Câmara de Vereadores, ao Presidente do CACS-FUNDEB e ao

Comandante da PolÍcia Militar (fiscalização de trânsito)' bem como ao

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), a fim de

que tomem conhecimento dos fatos e fundamentos jurídicos aqui expostos e

adotem as providências cabíveis dentro da esfera de atribuiçáo de cada órgão,

no sentido de exigir e fiscalizar o adequado cumprimento das medidas

recomendadas e, ainda, ao Ministério Público do Estado da Bahia, para

conhecimento.

Guanambi/BA, aos 30 anos da ConstituiÉo Cidadã (05'10'2018)

(a ssin ado eletronica me nte)

ADNILSON GONÇALVES DA SILVA

Procurador da RePÚblica

( a ss i n a do e letro n i ca m e nte )
CARLOS VíTOR DE OLIVEIRA PIRES

Procurador da RePÚblica

amim Viera Costa, no 1014 - Vom ita Mel, CEP: 46.430-0
3451-8300 | w$rw.mof.mo.brlba
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CONSIDERANDO que o direito à educação detém natureza juridica de direito
fundamental, bem como que "a educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho" (art. 205 da Constituição Federal de í 988), o que impõe o dever de
adequadas proteÉo e prestaçáo pelo Estado (artigos 60 e 205 da ConstituiÉo Federal);

CONSIDERANDO que o transporte escolar é um serviço público essencial à
promoçáo do direito à educaçáo (art. 208, Vll, da Constituiçáo Federal);

CONSIDERANDO que o referido serviço pode ser executado diretamente
pelos entes municipais ou ser objeto de execuçáo indireta, através da contratação de
prestadores privados, sendo que, nesse último caso, a seleção dos prestadores deve
respeitar as normas previstas nas Lels Federais 8.666/93 e 10.52012002;

CONSIDERANDO que a subcontrataÉo ilícita dos serviços de transporte
escolar, firmada pelo contratado com motoristas ou proprietários de veículos, em afronta
ao aÍt.72, caput, clc o art. 78, inc. Vl, da Lei Federal n" 8.666/93 e as orientações do TCU
e CGU, além de violar o caráter competitivo do certame e a isonomia/impessoalidade,
resulta em dano ao erário;

CONSIDERANDO que, de acordo com o Tribunal de Contas da Uniáo, a
subcontratação de serviço público dessa natureza, além de excepcional, só é admitida de
forma parcial, caso demonstrada a inviabilidade técnico-econômica da execução integral
do objeto pela contratada, se houver autorizaçáo formal/expressa do contratante (no
edital) e desde que não seja por valor inferior ao recebido pela empresa, sob pena de
evidente prejuízo para a Administração Pública e dano ao erário (Acórdão n" 83412014 e
Acórdão no 28512017);

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas da União, no julgamento que deu
origem ao Acórdão TCU no 358/2015, determinou ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) que "adote medidas orientadoras ou normativas, aos gestores de
recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), em todos
os municípios do território nacional beneficiados pelo referido programa, visando evitar a
contrataçáo da prestação de serviços de transporte escolar que se mostre antieconômica
frente às demais opções de prestaçáo desse serviço e, ainda, a subcontrataÉo irregular
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desses serviços, a exemplo das verificadas em auditorias, sem, contudo, inviabilizar a
prestação desses serviços nas regiões mais carentes";

CONSIDERANDO que, em razào do referido acórdão, o FNDE alertou todos
os gestores municipais que gerem recursos do PNATE, que a 'subcontratação só será
admitida nos termos e limites previstos no edital, devendo ser exigido comprovação da
viabilidade e satisfatoriedade dessa subcontrataÇão na fase de habilitação', observados
os ditames da economicidade e da competitividade, a fim de evitar prejuízo ao erário;

CONSIDERANDO, portanto, que a normativa legal, bem como os
posicionamentos externados pelos órgãos de controle, é no sentido de que o serviço de
transporte escolar deve ser preferencialmente contratado com quem venha a
efetivamente desempenhálo, evitando-se a contrataçâo de entidades privadas, com ou
sem flns lucrativos, que têm por função apenas intermediar a contratação dos prestadores
finais que executarão os serviços perante o Poder Público;

CONSIDERANDO, ainda, que a Lei Federal no 8.666/93 determina que "as

obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à
licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade sem perda da economia de escala" (ari. 23, § ío, da Lei
Federal no 8.666/93), o que, no caso do serviço de transporte escolar, indica a
necessidade de adoÉo do critério de julgamento por item (rota), salvo se efetivamente
comprovada a economicidade de se fazer o julgamento por lote ou preço global e, ainda,
se demonstrado que o contratado possui capacidade operacional de prestar o serviço de
todas as rotas, nos termos da Súmula 247 do TCU1 , proibida, em qualquer caso, a
subcontrataçâo ilícita;

CONSIDERANDO, por conseguinte, que o modelo de contratação preconizado
normativamente é no sentido de que o serviço de transporte escolar seja
preferencialmente contratado por item (rota) e com o prestador que irá efetivamente
executá-lo;

CONSIDERANDO que, para que se possa permitir a contrataçáo dentÍo
desses moldes, é necessário que as cláusulas editalícias não impeçam ou restrinjam
indevidamente de maneira direta ou indireta, a participação de pessoas, inclusive e
notadamente dos prestadores que atuam como microempreendedores individuais (MEl);

I Súmula 247 do TCU: É obrigatória a admissão da adjudicaÉo por item e não por preço global, nos edrtais
das licitaçÕes para a contrataÉo de obras, serviÇos, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde
que náo haja prejuízo para o con.lunto ou complexo ou peÍda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciaÍ a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a
execuÉo, fomecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relaÇão e itens ou
unidades autônomas, devendo as exigências de habilitaÉo adequer-se a essa divisibilidade.
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CONSIDERANDO que a contrataÇâo do serviço de kansporte escolar deve
prestigiar a máxima competitividade com o propósito de se obter a contratação mais

vantajosa para o Poder Público, podendo serem adotadas as modalidades licitatórias

legalmente previstas nas Leis Federais n" 8.666/93 e 10.520102, existindo, ainda, a
possibilidade de emprego do instituto do credenciamento (Art. 25, caput, da Lei no

8.666/93 e art. 35, parágrafo 20, clc o Anexo l, inc. lV e o item 03 do Anexo Vll-B da lN
MPOG no 0512017) para contrataÉo do(s) prestado(es) do serviço de transporte escolar,

em caráter excepcional, via chamamento público, aplicável apenas em caso de justificada

a inviabilidade de competição e da comprovação de que o interesse da Administração
será melhor atendido mediante a contrataçâo de um maior número possível de
prestadores do serviço;

CONSIDERANDO que a adequada delimitaçáo do objeto do serviço de
transporte escolar pressupõe o conhecimento das condições e distâncias de cada rota,

aspecto esse que pode ser aperfeiçoado por meio do emprego do geoneferenciamento e
do mapeamento das rotas de transporte escolar, além da adequada fiscalização;

CONSIDERANDO a necessidade de elaboraçáo de uma planilha de
composiçáo de custos e formação dos preços para auxiliar na definiçáo dos valores
estimados de contratação do serviço público de transporte escolar, conforme preveem o
art. 7o, § 2", ll, da Lei no 8.666/93, e art. 15, Xll, da lN MPOG no 0512017,

CONSIDERANDO que os administradores de recursos federais, nos termos da
legislaçáo aplicável (Lei no 4.320/67, Decreto-Lei no 200167 , lnstrução Normativa STN no

01/97, Decreton"6.170107, Decretono7.50712011,artigoíTdaLei no 11 .494107,eoutros),
devem fazer uso da transferência bancária eletrônica e identificada, ou do depósito direto
na conta bancária do efetivo prestador do serviço, sendo vedados os saques em espécie,
a utilização de cheques, os pagamentos em caixa bancário e, inclusive, o envio de valores
da conta bancária específica (no caso do transporte escolar, do Pt,lATE ou FUNDEB) para

destinos incertos (não identificados) ou para outras contas bancárias do próprio

Município2;

CONSIDERANDO que aAdministração Pública deve acompanhar e fiscalizar

a execução dos contratos, inclusive com designação de fiscal, conforme previsão do art.

67 da Lei 8-666/93, podendo ser responsabilizada solidariamente com o contratado por

encargos previdenciários resultantes da celebraçáo do contrato (arl. 71 , § 20, da Lei

8.666/93), como também, subsidiariamente, por encargos trabalhistas se for omissa em

fiscalizar seu cumprimento (art. 71 da Lei 8.666/93 eADC no 16/DF);

r Tais obrigaçÕes, notadamente no que se refere ao pagamento de prestadores/fornecedores, assim como
a proibiÉo de realizaÉo das refendas transaçôes bancárias em contas específicas vinculadas ao aporte
de Íecursos federais, decorrem da legislaçáo pertinente ao tema e, também, de Título Executivo
consubstanciado em Termo de Ajustamento de Conduta, de eÍicácia nacional, firmado entre o MinistéÍio
Público Federal e as instituiÇÕes Ílnanceiras oficiais (Banco do Brasil e Caixa EconÔmica Federal).
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CONSIDERANDO a necessidade da busca da eficiência, publicidade e
transparência na aplicação dos recursos públicos pela Adminiskação Pública, conforme
previsão constitucional (art. 37 da CF) e legal do art. 1o da Lei 9.784199;

A REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA,
estrutura que congrega instituiçôes de controle e de fiscalização nos âmbitos federal,
estadual e municipal, com objetivo de contribuir para o aprimoramento da gestáo da coisa
pública, ORIENTA os Chefes dos Poderes Executivos dos Municípios baianos a
observarem, na contratação de serviço de transporte escolar, o seguinte:

a) formatar os procedimentos de contratação do transporte escolar
privilegiando o critério de julgamento por itens (linhas/rotas específicas), com vistas ao
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à .ampliaçáo da
competitividade (arl.23, § 1o da Lei Federal no 8.666/1993 e Súmula 247 do TCU), salvo
se efetivamente comprovada a economicidade de se fazer o julgamento por lote ou preço
global e, nesse caso, se demonstrado que o licitante possui a capacidade operacional de
prestar o serviço de todas as rotas, proibida, em qualquer caso, a subcontratação ilícita;

b) não impor, no edital do certame licitatório, exigências incompatíveis com o
objeto/item contratado, desproporcionais, que restrinjam indevidamente ou inviabilízem a
competitividade3, fazendo constar dos editais a expressa possibilidade de participaçáo
dos prestadores na condiçâo de microempreendedores individuais (MEl), sendo vedada
a inclusão de cláusulas editalícias que direta ou indiretamente inibam a presença e/ou
contratação destes;

c) instituir, nos termos do art. 70, § 20, ll, da Lei Federal no 8.666/93 e do art.
15, Xll, da lN MPOG no 0512017, planilha de composição dos custos unitários do
transporte escolar que auxilie na definição dos valores estimados do serviço, observando-
se as especificidades do objeto e atentando-se para a possibilidade de remuneração
diferenciada/compatível para rotas antieconômicas ou de difícil acesso;

d) estimular a utilização, em caráter subsidiário, na hipótese da inviabilidade
da competiçáo, à qual se dará devida publicidade, do instituto do credenciamento para
a contratação individualizada (por linhas/rotas), via chamamento público, inclusive de
microempreendedores individuais que preencham os requisitos mínimos exigidos, desde
que atendidas, cumulativamente, todas as diretrizes estabelecidas no item 3.1 do Anexo
Vll-B da lN no 05/20í7 do MPOG;

e) estabelecer a promoçáo de ampla publicidade da contratação mediante,
além da publicação no Diário Oficial, a afixação do aviso contendo resumo do editala da

3 Tais como a exigência de capitel social ou patrimonio líquido e outras.
I Que deverá indicar os valores (cotaÉes de preços por rota/veÍculo), o detalhamento das rotas e seus
itinerános; condiÇÕes de pavimentação asfáltica da via, distâncias; tumos; número de dias lelivos e

t
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licitação em repartição pública (local visível), a divulgação em jornal local, rádios, outros
meios de divulgaçáo (v.9., redes sociais) e, ainda, a disponibilização da íntegra do edital

- com delimitação precisa do objeto e condições do contrato - no sítio eletrônico do
Município (Portal da Transparência), sem prejuízo da inclusáo dos demais atos do
certame no Portal da Transparência;

f) estabelecer a impossibilidade da subcontratação total ou ilícita do serviço
de transporte escolar, conforme legislaçáo aplicável @n.72e art. 78, ll, da Lei Federal no

8.666/1993) e em observância ao entendimento firmado nos acórdãos do TCU;

g) exigir que os veículos destinados ao transporte escolar estejam em
condições adequadas e seguras, conforme legislação de trânsito em vigor;

h) estabelecer prazo de duração do contrato que permita ao prestador do
serviço condições de planejamento para a renovação do veículo utilizado para o
transporte escolar;

i) exigil na hipótese de contratação de sociedade empresária, o cumprimento
das obrigações trabalhistas e previdenciárias, bem como que a pessoa jurídica contratada
demonstre a(s) assinatura(s) de contrato(s) de trabalho, registro(s) do(s) contrato(s) nos
sistemas da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (RAIS e CAGED) e, pelo
menos a cada 03 (três) meses, os comprovantes de quitação das obrigaçôes trabalhistas
(remuneração e FGTS) e os comprovantes de pagamento de contribuiçôes
previdenciárias;

j) estabelecer que os pagamentos dos contratados sejam realizados apenas
por meio de transferência bancária eletrônica e identificada ou do depósito direto na conta
do efetivo prestador do serviço, sendo vedados os saques em espécie, a utilização de
cheques, os pagamentos em caixa bancário e, também, o envio de valores da conta
bancária especíÍica (no caso do transporte escolar, do PI{ATE ou FUNDEB) para destinos
incertos (não identificados) ou para contas bancárias do próprio Município, nos termos da
legislação aplicável (vrde considerandos supra);

k) estabelecer a publicação mensal, no Portal da Transparência, de uma cópia
dos respectivos processos de pagamento e notas fiscais do serviço de transporte escolar,
bem como de uma tabela resumida das informações sobre os contratados/prestadores,
com os respectivos veículos (com placa, ano e modelo), motoristas, itinerários/rotas,
distâncias percorridas e valores pagos no mês anterior;

estimativa do número de alunos atendidos em cada rota; os requisitos para a contrataÉo do serviço de
tÍansporte, entÍe os quais: (i) identificação do motorista que executará cada contrato (item/rota), quando
náo for ele mesmo o contratado, o qual deve atender as exigências do art. 138 do CBT, e (ii) câracteristicas
exigidas para os veículos que serão usados nas rotas (como aquelas previstas no art. 136 do CTB); etc.
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l) promover o georreferenciamento e mapeamento das rotas de transporte
escolar, com indicação dos pontos de saída e chegada, paradas, escolas abrangidas na
rota, distâncias, condições da via pública (pavimentação asfáltica) e respectivas
coordenadas geográficas, e disponibilize o detalhamento das rotas no sítio do Portal da
Transparência do Município, procedendo continuamente as atualizaçÕes necessárias;

m) fomentar a utilização dos veículos de transporte escolar do Programa
Caminho da Escola, bem como os custeados com recursos do PNATE, FUNDEB ou outro
programa federal destinado à educação, ainda que para a execução direta parcial do
serviço de transporte escolar, na hipótese de economicidade da prestaçáo direta do
serviço pelo próprio Município.

REDE DE CONTROLE DA BAHIA

:

I



ESTADO DA BAHIA

ÍIíUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL OE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR OE LICITAçÔES E CONTRATOS
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PROCESSO
No 01412019PM4

DESPACHO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

EmatendimentoaautorizaÉodoExcelentÍssimoPREFE|ToMUNlclPAL,Sr.
MANOEL RUBENS VTCENTE DA CRUZ, esia Comissão Permanente de Licitação, RESOLVE'

TNSTAURAR o Processo Administrativo n". 014/2019PM4, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Úóü ÉeêsoÀ risrôÀ pmn sERVtÇo DE TRANSPORTE ESCoLAR EM BOM ESTADo DE

õo-1riin-üÀõÂb, õóú rrÊ1s-õÊ §r-oúne1çn ExlclDos PEL9 cóDlco DE rRÂNsrro
úÀcrôúnl, bedlxeoo eo rúNsponTE DôS ALUNoS DA REDE PÚBLlcA DE ENSINo

DESTE MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO.

Palmas de Monte Alto, Bahia, 23 de jeneiro de 2019'

POMPILIO NATO
PR

DECRETO N.o 004/2019
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PATMAS OE MOI{ÍE AITO

DI,ARIO OFICIÃL DO MT'NICÍPIO

DECRETO NO OO4, DE 09 DE JANEIRO DE 2019.

'Nomeia Pregoeiro OÍlcial do MunicÍpio de Palmas de

Monte Alto paÍa rcalizaçáo de licitaçÕes na

modalidade "Pregão" e dá outras pÍovidências".

O PREFEITO OO MUNICíPIO DE PALi'AS DE MONTE ALTO, ESTADO DA BAHIA, NO USO dAS

atribuiçÕes que lhe sáo conferidas pelo inciso lV do artigo 59 da Lei Orgânica do Município e considerando
a Ler Federal N" 10. 520, de 17 de julho de 2002.

DECRETA:

\- Art. 1". Fica nomeado o Senhor Pompílio Rodrigues Donato, para o cargo de Pregoeiro OÍlcial da
Prefeitura Municipal de Palmas de Monte Alto-BA

Art. 20. A presente nomeaÇáo inclui o desempenho das atividades nas modalidades eletrônica e presencial

Art.3'. Este Decreto entra em vigor na data de sua pubhcaçáo, ficando revogadas as disposiçÕes em
contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO, Estado da Bahia, em 09 de janeiro
de 2019.

MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
Prefeito Municipal

4
á5

si-o doc!menic ío asJnido dlgitalÍ:errle por ProceCe Bahrê - Processanrenlo e CertiÍicaçáo de Docr.rmentos Elelrônicos.
:rra \'.nícár.rs ass;na1u.as ,"á ac s[e llilps:,'lw!,í.í.portaldeassrnaturas.com br'443 e .]tilize o có.lgo A8C0-08C F'F 6B B-7 DF4
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ehK},t*i,*Hr*po
POMPILIO RODRIGUES DONATO

Concluru o Curso PÍático Formação de Pregoeiro, realizado no dia 17 de outubro de 201 3, em Salvador/BA,
totalizando carga horária de 08 horas.
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Salvador-BA, 17 de outubro de 201 3
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DECRETOS

DECRETO N'.033, DE 29 DE MAIO DE 2018.

"Regulamenta a modalidade Pregáo para aquisiÉo de bens
e serviços comuns e dá out[as providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuiçóes legais, e tendo em vista o disposto na Lei n". 10.520, de
17 de Julho de 2002, Lei n." 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alteraÇôes.

DECRETA:

Art. 'lo Fica regulamentada, na Íorma disposta neste Decreto e em seu Anexo único a modalidade
pregão, instituída pela Lei no. 10.520, de '17 de julho de 2002, destinada à aquisiçáo de bens e serviços
comuns, no âmbrto do MunicÍpio de PALilIAS DE MONTE ALTO / BAHIA.

Parágrafo único. Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgáos da Administraçáo
Municipal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundaçÕes públicas, as empresas públicas, as
sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo MunicÍpio de
PALMAS DE MONTE ALTO / BAHIA.

Art. 20. Pregão é a modalidade de licitaÇâo para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que
seja o valor estimado, em que a disputa pelo fomecimento é feita em sessáo pública, por meio de lances
sucessivos.

ParágraÍo Unico: consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo,
aqueles cujos padrÕes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente deflnidos pelo edital, por
meio de especiÍicaçôes usuais no mercado.

Art. 3". Os contratos celebrados pelo Município, para a aquisição de bens e serviços comuns, seÍâo
precedidos, prioritanamente, de licitação na modalidade pregáo, que se destina a garantir, por meio de
disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente.

Art. 4". A licitaÇáo na modalidade de pregâo é juridicamente condicronada aos principios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculaçáo ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos da
celêridade, Íinalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade e
comparaçáo objetiva das propostas.

ParâgraÍo Único - As normas disciplinadoras da licitação seráo sempre interpretadas em favoÍ da
ampliaçáo da disputa entre os interessados, desde que náo comprometam o interesse da Administração, a
flnalidade e a seguranÇa da contrataçáo.

Art. 50. Para o julgamento das propostas, seráo Íixados critérios objetivos que permitam aÍerir o
mênor preço, considerados os prazos para a execuçáo do contrato e do fornecimento, as especiÍicaçÕes
técnicas, os paremetros mÍnimos de desempenho e de qualidade e as demais condições deÍinidas no edital.

3
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Art. 6o. Todos quantos participem de licitação na modalidade de pregão têm direito público subjetivo
à fiel observância do procedimento estabelecido neste Regulamento, podendo qualquer interessado
acompanhar o seu desenvolvimento, desde que nâo interfira a peíurbaÍ ou impedir a realizaçâo dos
trabalhos.

Art. 7" - A hcitação na modalidade pregão náo se aplica às contrataÇÕes de obras de engenharia, às
locações imobiliárias, alienaçôes em geral e aos demais serviços cujas especificaçôes dependam de
avaliação técnica, que serão regidas pela legislaçâo geral da Administração, salvo exigido por determrnação
de convênio.

Art. 8". - À autoridade competentê, designada de acordo com as atribuições previstas no regimento
ou estatuto do órgão ou da entidade, cabe:

| - aprovar o Termo de Referência e determinar a abertura da licitaçâo;
ll - designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio,
lll- decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua decisáo;
lV - homologar o resultado da licitaçâo; e
V - promover a celebraçáo do contrato.

Art. 9o. A fase preparatória do pregáo observará as seguintes regras

l- elaboÍação do termo de referência pelo órgáo requisitante e aprovaçáo deste documento pela
autoridade competente;

ll - previsáo de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigaçÕes decorrentes
de serviços e aquisiÇÕes a serem executados no exercÍcio Íinanceiro em curso, de acordo com o respectivo
cronograma,

lll - designaçáo do pregoeiro e da equipe de apoioi
lV - elaboraÇáo do edital, contendo os elementos necessários e normas que disciplinarem os

procedimentos e a minuta do contrato, quando for o caso;

§ 1o - As minutas do edital, bem como as dos seus respectivos contratos devem ser previamente
examinadas e aprovadas pela Assessoria Jurídlca do Município.

§ 20 - O termo de [eferência é o documento que deverá conter:
a) Justificativa da necessidade de contrataçáoi
b) Definiçáo do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especiÍlcaÇôes que, por

excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competiçáo,
c) Elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela admrnistração diante de orçamento

detalhado, com valor estimado em planilhas, de acordo com o preço de mercado;
d) Definição dos métodos e estratégia de suprimentos;
e) Definição das exigências de habilitaÇâo, em conformidade com o artigo 40, inciso Xlll, da Lei

10.520t02:

0 CritéÍio de aceitação do obleto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de
fiscalizaçáo e gerênciamento do contrato, pÍazo de execuçáo e sançÕes, de forma clara, concisa e objetiva,
que pelas suas particularidades, sejam consideradas Íelevantes para a celebraçáo e execuÉo do contrato
e atendimentos das necessidades da Administraçáo.

Art. 10. As designaçôes do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair nos servldores do órgâo ou
entidade promotora da licitação.

:stL- rlolLn e:ic ior asi,irâaio,rigrta r_enle po. Procede Bahia - Processamento e Certiícaçào de Documentos Eletrônims.
rãra !êíÍcai as assrnaiL:as !á êcr siie hilpsr/r'â'!1lr',/ portaidêassrnatüras.com.br:4,13 e !trhze o códrgo C721-8087-8D01-ECCF

.29 DE MAIO DE 2OI8

vllNe:457:l



PALMAS DE MONTE ALTO

DÉRIo oFIcIÀ[ Do MI,MCÍPIo 7!

§ 'lo - A equipe de apoio dever ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo
efehvo ou emprego da administraçâo, preferencialmente ao quadro permanente do órgáo ou entidade
promotora da licitação.

§ 20 - A designaçâo do pregoeiro, a critério da autoridade competente, poderá ocorrer para período
de um ano, admitindo-se ÍeconduçÕes, ou para licitação específica.

§ 30 - Somente poderá atuar como pregoeiro aquele que tenha Íealizado capacitaçáo específica
para exercer a atribuiçáo que reúna perfil adequado, aÍerido pela autoridade competente.

Art. 1 1. Caberá ao pregoeiÍo, em espectal:
| - coordenar o processo hcitatório;
ll - elaborar as minutas do edital e seus anexos, submetendo os mesmos à aprovaçáo da

Autoridade Competente;
lll - receber, examinar e decidir as impugnaÇÕes e consultas ao edital;
lll- conduzir a sessáo pública;
lV - veriflcar e julgar as condiçÕes de habilitaçâo;
V- receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando

mantiver sua decisâol
Vl - tndicar o vencedor do certame;
lX - adJudicar o objeto, quando não houver recurso;
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoioi e
Xl - encaminhar o pÍocesso devidamente instruído à Comissáo Permanente de Ltcitaçào para dar

regular prosseguimento do processo após adjudicaÇão.

Art. 12. Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuiçÕes, auxiliar o pregoeiro em todas as fases
do processo licitatório.

Art. 13. A fase enerna do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as
segurntes regras:

l- a convocaçâo dos interessados por meio de publicação de avisos, observados os valores
estimados para contÍataçáo e os meios de divulgação a seguir indicados:

a) - até R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
1) Diário Oficial do Município; e
2) Jotnal de grande circulação local.

b) acima de RS R$ 30.000,00

'l) Diário OÍicial do Município;
2) Diário Oficial do Uniáo, Diário OÍicial do Estado; e
3) jornal de grande circulaÇâo locali

c) - Fica determinado que em casos onde haja convênio da União ou Estado, deverá ser publicado
ainda no Diário Oficial do respectivo ente público.

ll - do aviso constarão à deÍiniÇão do objeto da licitaÇâo, a indicaÇáo do local, dias e horários em
que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital;

lll - do edital constarâo todos os elementos deÍinidos na Íorma do artigo 9o, deste Regulamento
combinado com as exigências constantes do artigo 40, da Lei 8.666/93.

lV - o edital fixaÍá pÍazo náo inÍerior a oito dias úteis, contados da publicaçáo do aviso, para os
interessados prepararem suas propostas,

5
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V- no dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento das
propostas e da documentaÇáo de habilitaçâo, nos termos dos procedimentos estabelecidos pelo Anexo
Único deste Regulamento.

Vl - encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, o pregoeiro p[ocederá à verificação das
condiçÕes de habilitaçâo do licitante que apresentou a melhor oferta apurada, para verificação do
atendimento das condiÇÕes fixadas no edital.

Vll - constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante que tiver apresentado a
melhor oferta apurada será declarado o vencedor.

Vlll - se a oferta nào for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a oÍerta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade procedendo à habilitaÉo do
proponente, na ordem de classiflcaÇão, e assim sucessivamente, até a apuraçâo de uma proposta que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

lX - nas situaÇóes previstas nos inclsos Vll e Vlll o pregoeiro poderá negociar diretamente com o
proponente para que seia obtido preço melhor.

X - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá maniÍestar imediata e motivadamente a
intenÇáo de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentaÇão das
razÕes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo rntimados para apresentar contrarrazôes em
igual número de dias, que começaráo a correr do térmrno do prazo do recorrente, sendoJhes assegurada
vista imediata dos autos.

Xll - o recurso contra decisáo do pregoeiro terá efeito suspensivo.
Xlll - o acolhimento de recurso importará a invalidaÉo apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.
XIV - a falta de manifestação rmediata ê motivada do licitante importará a decadência do direito de

recurso e a adjudicaçáo do objeto da licitaçáo pelo pregoeiro ao vencedor.
XV - decididos os recursos e constatada a regulandade dos atos procedimentais, a autoridade

competente homologará a adjudicação para determtnar a contrataçáo.
XVI - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar

o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso Vlll, sem prejuÍzo das demais sanÇões cabÍveis.

Art. 14. A habilitaçáo Íar-se-á com a veriÍicaÇão dos seguintes documentos:
l- Certidáo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e á Divida Ativa da Uniâo

(Certidão Conjunta), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
ll - Certrfrcado de Regularidâde para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, expedido

pela Caixa Econômica Federal:
lll - Certidão negetiva ou Positiva com efeitos de negativa para com a Fazenda Estadual e

Municipal;

§ 1o - O edital poderá constar exigências quanto à habilitaçâo jurídica e qualificaÇÕes técnica e

econômrca-flnanceira, nos termos do aftigo 27 a 3'1, da Lei 8.666/93.

§ 2" - O hcitante inscrito no Cadastro de Fornecedores do Município ou daquele aceito pelo edital
poderá substituir os documentos exigidos no edital pelo Certificado de Registro Cadastral respectivo.

§ 3" - Os documentos que não constarem do Certificado de Registro Cadastral da licitante deverão

ser entregues separados, no momento da sessão pública, nos termos do artigo 32 da Lei 8.666/93.

§ 4" - No julgamento da habilitaçáo e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que

nâo alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atÍibuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilrtaçáo e classificaçáo.

Art. 15 Ouando permitida a participaÇâo de empresas estÍangeiÍas na licitaçáo, as exrgências de

habilitaçáo serâo atendidas mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados
ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil.
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Art. 16. Ouando permitida a participação de consórcio de empresas, seÍão exigidos

| - comprovaçâo da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio,
com indicaçâo da empresalíder, que deverá atender às condiçoes de liderança estipuladas no edital e será
a representante das consorciadas perante a União;

ll - apresentaÇão da documentação de habihtação especificada no instrumento convocatório por
empresa consorciada;

lll - comprovaçâo da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada
consorciado, na forma estabelecida no editali

lV - demonstração, por empresa consorciade, do atendimento aos indices contábeis definidos no
edital, para Íins de qualificaçâo econômico-flnanceira;

V - responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigaçÕes do consórcio, nas fases
de licitaçáo e durante a vigência do contrato;

Vl - obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio Íormado por empresas
brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso lie

Vll - constituiçáo e registro do consórcio antes da celebraçâo do contrato.

Parágrafo único. Fica impedida a participaçâo de empresa consorciada, na mesma licitaçáo, por
rntermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

Art 17. Quem, convocado dentro do pÍazo de validade da sua proposta, náo celebrar o contrato,
deixar dê entregaÍ ou apresentar documentação Íalsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execuçáo de seu objeto, náo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçâo do contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitaÍ e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no sistema de cadastramento de Íornecedores a que
se refere o inciso XIV do art. 4" da Lei 10.520102, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

Art. 18. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá
revogá-lo em face de razÕes de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suflciente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e Íundamentado, nos termos do artigo 49, da Lei
8.666/93.

Art. 19. Até dois dias útels da data Íixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá

impugnar o ato convocatório do pregão.

§ í" - Cabeíá ao pregoeiro decidir sobre a impugnaçáo no prazo de até vinte e quatro horas

Art 20. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser envrados ao
pregoeiro, até três dias anteriores à data para abertura da sessão pública, na forma e condiÇões deÍinidas
pelo Edital.

Art. 21. Qualquer modificação no edital exige divulgaçâo pelo mesmo instrumento de publicaçáo em
que deu o texto original, reebrindo-se o gtazo inrcialmente estabelecido, exceto quando,

inquestionavelmente, a alteraçáo não afetar a Íormulação das pÍopostas.

At7 22. O Municipio publicará, no Diário Oflcial respectivo, o extÍato dos contratos celebrados, nos

termos do parágraÍo único, do artigo 61, da Lei 8.666/93.

7 )j
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Art. 23. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meio eletrônico, serão documentados ou
juntados no respectivo processo, cada qual oportunamente, compreendendo, sem prejuízo de outros, o
seguinte:

| - termo de reÍerência,
ll - planilhas de custo, quando Íor o caso;
lll - previsáo de recursos orçamentários, com a tndicação das respectivas rubricas;
lV - autorizaçâo de abertura da licitação,
V - designaçâo do pregoeiro e equipe de apoio;
Vl - edital e respectivos anexos, quando Íor o caso;
Vll - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de

preços, conÍorme o caso,
Vlll - pareceÍ jurídico;
lX - documentaçáo exigida paÍa a habilitação,
X - ata contendo os seguintes registros:
a) licitantes particrpantes;

b) propostas apresentadasi
c) lances ofertados na ordem de classificação;
d) aceitabilidade da proposta de preço;
ê) habilitaçáoi e
f) recursos interpostos, respectivas análises e decisÕes;
Xl - comprovantes das publicaçôes:
a) do aviso do edital;
b) do resultado da licitaçâo;
c) do extrato do contrato; e
d) dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso.

An. 24
rnformaçáo

Poderá ser realizado o pregáo por meio da utilizaçáo de recursos de tecnologia da

Art. 25. Compete a Secretaria de Planejamento, Administraçâo e Finanças estabelecer noÍmas e
orientaçôes complementares sobre a matéria regulada por este Decreto.

Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaÇáo

Gabinete do Prefeito Municipal de Palmas de Monte Alto - BA, 29 de maio de 2018

Manoel Rubens Vicente da CÍuz
PreÍeito Municipal

I
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ANEXO UNICO

PRocEDIMENToS PARA o PREGÃo PRESENcIAL

Art. 1o. Este Anexo estabelece normas e procedimentos relativos à licitaçâo na modalidade de Pregáo, na

forma presencial.

Art. 2". A sessáo pública do pregâo presencial será processada da seguinte forma

| - no dia, hora e local designados no edital, será realizada sessáo pública para recebimento das
propostas e da documentação de habilitaçáo, devendo o interessado ou seu representante legal proceder

ao respectivo credenciamento, com a apresentação dos seguintes documentos:

a) se tratando do responsável legal da empresa: cópia autenticada do contrato social ou instrumento
equivalente que demonstre a competência legal do interessado para representar e assinar pela empresa,
juntamente com cópia do documento de identidade (com foto), admitido em lei;

b) se tratando de representante constituído: apresentar procuração com poderes para praticar todos
os atos inerentes ao pregão, em especial, formular propostas e lances, firmar acordos, interpor ou desistir
de recursos, devidamente assinada, juntamente com cópia do documento de identidade (com foto), admitido
em lei.

ll - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes constituídos apresentarão declaraçáo
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão ao pregoeiro os
envelopes contendo a indicaÇáo do objeto e do preço oÍerecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e
à veriÍcação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

lll - o pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado
propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço.

lV - quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condiçÕes

defrnidas no inciso anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de

três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas
propostas escritas.

V - em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que

deverâo ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

Vl - o pregoeiro convidaÍá individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem

decrescente de valor.

Vll - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na

exclusão deflnitiva do licitante na fase de lances verbais.

VIll - caso náo se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita

de menor preço e o valor estimado para a contrataçáo.

I
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lX - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classifrcada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

X - sendo aceitável a proposta de menor preço, será solicitado o envelope de habilitação da licitante
correspondente e procedido a sua abertura para confirmação das suas condições habilitatórias, com base
nos dados cadastrais da AdministraÉo, assegurado ao já cadastrado o direto de apresentar a
documentaÇeo atualizada e Íegularizada na própria sessão.

Xl - os documentos a que se referem o inciso anterior poderâo ser substituídos por Certificados de
RegisÍo Cadastral e ou complementados, nos termos e condições dispostas no edital do certame licitatório

Xll - os atos posteriores seráo em consonância com o disposto no artigo 13, inciso Vll a XVI deste
Decreto

Art. 3". A Administraçâo, quando da aquisiçáo de bens ou contrataçáo de serviços, poderá subdrvidir
a quantidade total do item em lotes, sempre que comprovado técnica e economicamente viável, de Íorma a
possibilitar maior competitlvidade, observado, neste caso, dentÍe outros, a quantidade mÍnima, o prazo e o
local de entrega ou de prestaçâo dos serviÇos.

Art. 4.o. Aplicar-se-á ao pregáo eletrônico, no que couber, os procedimentos constantes neste anexo

1
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ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR OE LICITAÇOES E CONTRATOS

,.r?37

PROCESSO
No 014/201gPMA

coMUNtcAçÃo rtrennl
IMANTFESTAçÃo luníorcl - pnecÃo pREsENcTAL No oo7/20í9p PI

DA: COMTSSÃO PERMANENTE Oe ltCrtRçÃo
AO: DEPARTAMETTO .lunlotco
DATA DA soLtctrAÇÃo: 31to1t2o19

minuta do contrato

em caráter de urgência

apreço

Prezado Doutor,

Encaminho o edital para análise quanto à regularidade do edital e da

Pedimos vênia para que a presente solicitaçáo análise seja realizada

Aproveitamos a o ida para renovar os votos de estima e

POMPILIO RO NATO
PR EIRO

DECRETO N.o 004/2019



PREFEITURA MUNrcIPAL DE PALTAS DE TONÍE ALTO
ESTADO DA BAHIA- CNPJ: 13.982.Sg(V(X)Ol{7

PRACA OA BANOEIRA. NO 230. CENTRO. CEP 46,46GO(X}
Foi{E: (77) 3662-2113 F§«: (77) 3662-2114

,,,_)o 
2 3 l

PARECER JURIDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO NP 014/2019
PP OOT IZOL9
INTERESSADO - CPL e Pregoeiro Municipal
ASSUNTO: AnáIse Jurídico Formal minuta
Edital e Contrato-

"Análise jurídico-formal do Edital de Pregão Presencial

e anexos, o qual tem por objeto contratação de

empresa e/ou pessoa física para prestação de serviço
de transporte escolar, com veículos em bom estado de
conservação, itens de seturança exigidos pelo CTB,

para os alunos da rede pública de ensino deste
município."

Submetido à apreciação desta Assessoria Jurídica o presente processo

contendo minuta do edital do pregão. O exame deste assessor se dá, nos termos da Lei,

subtraindo-se análises que importem considerações de ordem técnica, financeira ou

orçamentária, considerando a delimitação de competência inerente ao próprio catgo, com

teor elucidotivo, não vinculotivo do outoridode competente.

O regramento relativo ao instrumento editalício vem consignado no art. 40 e

seguintes da Lei n. 8.666/93 aqui aplicada subsidiariamente. A aludida norma disciplina a

matéria de forma clara, principalmente, no que tange: objeto da licitação, condições para a

participação na licitação, critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, critério para

julgamento, sanções, prazo e condições para assinatura do contrato, critério de reaiuste,

condições de pagamento, etc.

Compulsando os autos verifica-se a conformidade do edital em relação às

normas da Lei de Licitações. Da minuta examinada consta o objeto da licitação, as condições

de participação, critérios de julgamento com disposições claras e objetivas, o nome da

repartição interessada, sua modalidade e tipo, menção à legislação correlata atendendo

também as disposições da Lei 10.520/02, seguindo todas as cautelas recomendadas.

Adiante, analisando a minuta do contrato apresentada, verifica-se que a

mesma guarda compasso com as regras insertas na Legislação.

O processo Licitatório contém todos os atos essenciais à realização do

certame não se vislumbrando até o momento nenhum óbice que possa ensejar sua nulidade.

-a\
mT
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PREFEITURA TUilICIPAL OE PALUAS DE MOT{TE ALTO
ESTADO DA BAHIA- CNPJ: í3.9E2.59{v0(X)í-í7

PRAÇA DA BANDETRÂ. No 230. CENTRO - CEP 46 46&(xlo
FONE: (77) 3662-2113 FA)<: (77) 3662-21í4

Assim, face à regularidade jurídico-formal do edital e minuta de contrato
anexa, Opino pelo prosseguimento do Certame em seus ulteriores atos, recomendando seja

observado a disponibilidade do edital pelo período determinado por lei.

É o parecer, s.m.j

Palmas de Monte Alt , 04 de fevereiro de 2019

Luca las s Lélis
Assessor íd Oec.O2,-l20ll

oAB/ 21.369

-ô.



ESTAOO OA BAHIA

MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR OE LICITAÇÔES E CONTRATOS

t; ..24g

PROCESSO
No 014/201gPMA

_ DECLARAçÃO
[PREGAO PRESENCTAL No 007/201gpp]

DECLARATTOS que procedemos com a DISPONIBIL|ZAÇÃO do
Edital Tomada de preço n.o 003/2019PP no portal oficial do município no endereço eletrônico
<http://palmasdemonteâlto.ba.gov.br/arquivos/publicacoes/'181809201926061.pdf>. Por ser
verdade, eu POMPILIO RODRIGUES DONATO, Pregoeiro, subscrevo e assino.

Palmas de Monte Alto, Bahia, O4|OZ2O19.

POMPILI UES DONATO
EGOEIRO

DECRETO N.o 004/2019



UUNrcíP]O DE PALTIAS DE MONTE ALTO
ESTAOO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÂO E FINAN ÇAS
SETOR DE LICITACÔES E CONTRATOS

AVTSO DE L|C|TAÇÃO - PREGÃO PRESENCTAL no. oo7/2o1gpp

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FíSICA PARA SERVI ÇoDETRANSPORTE ESCOI.AR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇAO, COM
|TENS DE SEGURANÇA EXtctDOS PELO CóDtco DE TRÂNStro NACIONAL,
DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO
DESTE MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO. Abertura: 21t022019, às
08h10min (horário local). O edital com É ser acessado pelo sítio oÍicial através do
link http://palmasdemontealto.ba.qov. br/. almas de Monte Alto, Bahia, 0510212019

Pompilio R nato - Pregoeiro

MUNICÍPIO DE PALIAS DE ONTE ALTO/BA - CNPJ: 13.E92.590/OOO1 {7
Preça da Bandeira, no. 230, CentÍo, Palmas de Monte Alto-BA, CEP: 46.46G,000

Fone: (A 3662-2 í 13 - v,wv/.palmasdemontealto.ba.gov.br
cÍÍ@palmaEdemontealto.ba. gov. br
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ESTADO DA EAHIA

MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRÂÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇOES E CONTRATOS

,,rrÇr.4?

PROCESSO
No 0't41201gPMA

COMUNICADO INTERNO - PUBLIC
IPREGÃO PRESENCTAL No OO7/20

AçÃo
ígPPI

DA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÂO
AO: DEPARTAMENTO pUBLtCAÇÃO
DATA DA SOL|C|TAÇÂO: o4rc2no1s

prezada,

Com o fim de dar transparências aos atos públicos, SOLICITO, em caráter
de URGÊNclA, a pubricação do(s) documento(s) anexo(s) nais) seguinte(s) mídiais):

DOM - Diário OÍicial do Município
DOE - Diário Oficiat do Estado
DOU - Diário Oficial da União
JGC - Jomal de Grande Círculaçáo

Anexo(s):

AVTSO DE L|C|TAÇÃO - PREGÃO PRESENCTAL N. OO7/20ígpp

Aproveitamos a oportunidad ra renovar os votos de estima e apreço.

POMPILIO DONATO
P GO tRo

Decreto no.003l/2019



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÔES E COT{TRATOS

243

PROCESSO
No 014/201gPMA

PRorocoLos DE puBucaçÕes
DOM/DOE/DOU/JGC

lenecÃo PRESENcIAL No oo7/20í9pPI



SEXTA-FEIRÁ.08 DE FEVÉREIRO DE

aNovl Ne990

PAI.MÂS DE MONTE ALÍO
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7 DIÁRIO OFICIÃL DO MI'NICÍPIO

AVTSO DE L|C|TAÇÃO - PREGÃO PRESENCTAL No. OO7/2O1gpp

ObJEtO: CONTRATAÇÃO DE EMPRES,. F/OU PESSOA F|SICA PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE
ESCOLAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÀO, COM ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO
CÓDIGo DE TRÂNSITo NACIoNAL, DESTINAD(J Ao TRANSPoRTE DoS ALUNoS DA REDE PÚBLIcA
DE ENSTNO DESTE i,4UNtCíptO OE pALt\lAS DE MONTE ALTO. Abertura: 21t02t2019, às O8h1omin
(horário local). O edital completo pccerá ser acessado pelo sítio oÍlcial através do link
htlo://palmasdemonteâlto.ba.qov.br/. Palmas de [/onte Alto, Bahia,05l02l2O19.

Pompili,) Acdrl!r .es Donato - Pregoeiro

; Éi

j. :r.,)Llis Eieirôi,,roj LTDÀ
l. :.r:a i\l i'iô-.,447 Er--SE



D1ARIO OFICIA]

,r,r 
v 24 5

iVIUNICIPIOS 3e.PuEF.]kdiolb,'ú1..1úlbfuhb
<ÀwAA)' íAlr',@. 9 0L t|r'.qllio U )Ot9 AAt M»598

Pa:. I:{.."nr e i'T1câ
,OSE CÀRLOS PÊRE FJAEIENÍOS+E

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRÂPUÃ

hrh$E4ÔGlq..É6-hl!
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PREFEITURA MUNICIPAL OE PALMÂS OE MONTE ÂLTO
ÂVISO DE UCÍIÂçÃCPBEGÀO PFESENCIAL SFP ÀF- OO5AOIgPPSi.rc. qÉCSTCO DE
PcE.o eÀtu ÀtursrÇÀô rlruP^ F

602201!fu4-e9!'lh'aE96rc
AVrSO DE UCÍÍIC^ÀPFEGAO PRE5EÍqAL lI. Oo7AOI9PP{àíc

FSÉ^ PTM SEMç'
cós.Rv^cr. coq r:Éns ôÉ sâGuMrÇÀ urc'es e.!o coo6c D€

AVISO OE LICITÂçÁGPREGAO PBESENCTÂI- SRP N,.006/201gPPôldo: iEGsiÊc DÉ
PFEÇO PÀÊÀ M! Srcb

rÊô MÉ\s PREa. GL6À- óoÂ rcr.

GaÍante a autenticidade e

náoíepúdio nas transações eletrônicas.

Contato: 71 3116-2137

::-=E:=:-

CON-FITÁÇÀC REÊERENTI ÁÀPRESENIÀ'IC ÁÂIISÍEÀ
ÊM pRÁCr PLJaLTCA DÀ 6À\DA 

'J00À tE CÀl- NC Cl,1 m DÉ
FaltRE R0 0Ê ?019. ouRANÍa cs ÍRrlcDt{Â s FESTEJoS
DÁ PADROE RÀNOSSÀSENHORÂOE LOÚROESIÀ

RS 3i Í\rl )0 iRrNIÁ M[ REÀ]Sr

Lnc lá .à aeEl 3 466 9l

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROúNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRÂ DE SÂNTANA

ucírçro'6 Fr;-coNcomEkrtuBLÉ^ri:or7
Éb]ei[Ér15Éda!}hiáç&

iheç&!Eonifu@doeeb!à.

60?r,!õ.errHqkb Led) 16

.oi.oiÂêrcu FUruc^ o*ri!
anq6ndmdFffib

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA
ExTRÁÍo DE TERMO Al)lnvo AO CONÍRAIO Nt 05í20!8. pÍ@esso: OO2/2O19
ccnl.êrâ.rr f,rúnrc po dê Fetra da Mara Conralado WA C.nstruÇáo e Sery@s Ltda
aNPJ n' 0! 713 !00/0001-07 Obero altêrãÉo dos seúçG onsrant6 no rt€m A-t 5
ra !la. ha ie oTanenlãna do crnúáto n. 05t2018 Ímádo ênÍe as pártes, m
25,C6 2nr3 FlndamenLo LÊqa Le I666/93 Oata de AssioaruE 06 de têvererc de
2ir -o

lds&4LÊl4GÁ.$nÊ-*

aÍuÍo M corÍr^ro LÉr, ç^o I

Certificação Digital

& Fi.6úa ohtá! L@^ao N uoú'N^ 
^úio

h'ú

É 3 r



DI.\RI0 OFICIT\L DA UNIÂO. seçao r
'- ju)l^

Ne 28. serta Íetrê.8 dê lev..- * lo'íf { 4tsSN 1677,7069

PREFEITURA MUNIcIPAL DE MUTUÍPE

avrso Dt tlcÍTAçÀo
PREGÁO PRESINCIÀL N9 

'/2019 
, SRP

a PREtt:UÂA MLjNaiÀr 0t NOVAVçosÀ, rtr.vésdà Sê.reraía Muncpà dê
de iucê. roÍnà pibLr.o pàrà ô .onhs. mên(o dor ntêÍêBàdos

r .. .eà' rãca à rrG!àô iô Edtra ae aíeden. àmênro de Sery çor dê sàúle ri OO2/2OrE,
N' 4.1/,)413, tíara e tdcr .a nreÊ.a rode rê/ 3d.u(,do no

i(o ,n.và,.ô\à ba sov br/,l,anôOr.à

cônnâtação d€ êmp.êrà €5pec'alrãdã pàrà prêrtâçàô de sery'çor ê
mànulençào de 

'ntêrner 
p.rà às Se«êtà.as Mun'.ipa6, un'dãdês êrcôtàÍe5, un'dades de

saudê, praças públcàs e d€ma5 ÔÍráo5 Púb cor dênê Munrcipo, pàrà o €rercicró de 2Ot9
ÂBIRIURÁ 21102/2019 ài looo ho.Js Édrtà / tníôÍnações no seloÍ d€ prê8ão dâr

03 00 àr 12.00 hs Ce 
'o 

oàmà.ênô dê MoÍaE prêgoê ro Or.ral

avtso oa HoMoLoGAçÀo
TOMAOÂ OE PnEçO5 nl a/Iof

9 tr !n('p,ô de de suà prêEôêÍa rorna púb co quê à

.rs;;r puo .3lo PÍegàô PÍerJnrâi5íena de Regnro de prêçój mr 2019, rendo (omo
!5rto c,ÊBj('c dê pÍeç.s v!,ido a àqú6çào dê pneu5,.âmaÍa5 d€ Àr, p.otêror e à
o c5Làç;o de sêrv çó5 em a nh.men(o ê hàlancêàm.nro dos vetutor dà ííôtà do munrcio'o
.. Muru pe Aà sSendada pàtà )9/A)/7O79, àr 09 00hs Ío remiÍ.àdâ p.ra a dala de
l3/01/7019, às 09 00hs em v nudê da Íepublcação do Ednâ|, .ôm â a teração do Àn€ro
1Íemo dÊ ReíeÍênc'a) rirormaçó€r tdrar d rpon,vê1,
rn9,//m(upebà oo'gbí'câíôoic. rei: (75) 1635 1960 de oah às r2h, oú oêtô e
n. (ope múru pê@sma .om

COM FI]NDAMINTO NO NC'O N9 VI, O ARÍ 43, DA LTI NS 3.666/93,
NOMOTOGO O OBr€TO L C|TÂDO DO PROCESSO ÁDMrNtSrRÁT VO N s 124/7013, PRôCESSO
ANUÁI N' O!]/2C13. ÍP l]o!/20l3, tM FÁVOR DA ÊMPRT5Â VENCEDORÀ SILVÀ E MÂTOS
CONSISUçÔÉS [TDA, CNPr Ne 09 65a 593/OOO1{1, OslErO cônúâraçáo de empÍerã
êÍpe.a zada para pav'h€.tàçãô.óm pâra €lepipedos.om dren4em rup€.fir a daj ÂUÂ5
ÂURÉIINO ]OSE PERE RA, RUÂ VÁNDERVÂT IOÁqUIM OO5 5ÂNTO5, RIJÂ P8O]ETÁDÂ - A (
TRÁVESSÀ PROIETÀDA Á, na sede do hunr.iprc dê PÁLMETRÂs &4, VÀLOR GLOAAT R5
5398r3,s2 (aurnhe.to! e líinta e 

^ove 
mL, ortoc€nrú e dezôito e onquenta e doú

ce âvo, como os hotantes abd.aram do drcrto dê rsoíer. lavrese o comp€r€nr€
.«ruhênro de (onúàto, consoà^rê ô5 rermos nrados no.drtal, fka ã Íêlerda empÍesa
convo.adã para âs!n.. o contrãto ãdm núÍatvô nô praro d€ 0s ((nco)d'à, oê. ên.ã ê
publqu€ s€ PÂLMEIRÁS . SAHIÂ, 23/01/2019Muruipe, 5 d€ fêvêr.úô dê 2019.

tÂeuEL|NÉ ÂPósroLo 60NçÂw€s
PREFEITURA MUN ICIPAL DT NORDESTINA

Âvrso oE LlcÍtaçÁo
PREGÀO PRES€NCIÂL TI 22l20T9

Rtc_ÁRoo o 6ll MÂRÃas
pr€íeito

PREFEITURÂ MUNIC PAL OE PARÂMIRIM

Âvr5o5 DE UC|TÁçÃO
PRtGÀo pÂtsErvcraL irr 23120!9c Nrui r p. de Noíoeí fà/sàhLa, .êàQ:ri ! otãção êÂ 2va2/2o!9, as 9

oàrê àqu i cio de hosp(àrâr, à.êssôr os e
ê êlerôi.os, d€stlnãdos à! 5e.reranas denê

ejrà 0 5p.i !e r. rer.r dê oràçáo, nã Praçâ loão Soàres Moure, Ne
:cr aerr.r N.rce5L nà/3àh à dr! 3h àt 12h, TêtêÍône (75)l65G2rtl

Aquú,ção d€ (omputãdoÍê!, p€rléíco5, eerrón.os, rmprêstôÍà5, feíaÕenras e
dêmau equ'pamenros de 

'níormal.à, de$nàdor às s€.rerãrãs Mun(pds e órsàos
Pub (o5 deíê Munopo pãrã o Êiêfti.'o de 2019 ÀBÉRTURÁ 21102/2019, ar 3 m horàs

Edràl / lnformâçôe5 no Seror d€ PrêBão das 03 OO ar t2 m hs . Cét'o Dama(eno de
Mo.aÉ - Pr€góê]Íô OhoalÂtcÀR00 souzl Btspo

Pr€goe ro
PREIEITURÂ MUNICIPAL DE NOVÂ VIçOSA

Âvrso ot ÀL1taÁçÃo
cnE0tncraMEMÍo rr 2/20013

PREGÁo PnÊtENcrÀL Nr 2q2019

PRrGÀo Pf,ÉsEtJctÂL Nr 2sl2o19

PRrGÃo PAEsENctat N' oa4l19

Aqu6içáÕ de uÍn.s mo(uà,à!, dêsrnadâr ào seou tàm€nto d
cârênles deste Mlntr'p'o, paÍa o ereí.( o de 2013 ABERÍUnÂ: 2rl02/2019
hoÍas Edla / lníô.màçôes ôo SetoÍ de Prêgãô dàs OSOO à5 12:OO h5

A Pr€ÍêiuÍâ Mu..paL, roíni púb.o Obtero àqusçâo de pneus, cámaras,
ororcrô.rs ê !êrv'ços de reÍorirà dê oneus, Dara ôrend€r ós vêí.utor oe(€ncentÊ à írorã dã
0,.íâdu,à ÀbeÍrun da 20/02/1019 à5 09h0O6'^ t^íormaçõee dà! OBhOOm,n as
rrrra..r rÉerore iTtl _1.r- 2112,,:i93

PàÍâm nm BÂ, 7 d€ í.vêrêrô dê 1019
CÉ! ô oÂMÀCENO OE MORÁIS

PreB@ro

PREFEITURA MUNICIPAL DI PAULO AFONSO

EXIRÂTO DE ÁOIIAME|iTO

ALzEN] XÂV ÉR DOS 5ÂNIOS
5ec,elãrà dê Sàúdê

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE OURIçANGAS

Âvrsos oE LlcÍÍÁêo
PÂÊGÃO PRESEI{CIÁL I{? 3/201'

PREGÃO PRESII{OÁL NT 9/2019

PREGÀo PRE5[ crÂL Nr ,/totgpp

PREGÁo PRESENctÂt sRP Nr B/ro19PP

EXn4ÍO DC CO|{IRÁÍO í{' l5l2019

r P,elÊru,r Mrn.pâ, roíra Dúbl.ô Obreto aqurção dê BéôeÍo5 aimenricos
não o.,ectre r, pà.a ár:nder à1 n€.esedàdês dàs tecÍetanàr d€nê

À.un. p,ô Àb.írura c ê :0/c2r2ú19, á5 14rr00- i rnf..màçôes óà5 oahoomrn à5
lrh0ar n -.eíoô. i75 la.:7.21t2rrL5a

Oríçangãs 6Â, 7 dê Í€vêíêro de 2019
ÀDiL9ON GOME5 AMARÂI

PreSoe ro

PREFE TURA MUNiC PAL DE PALMAS DE MONTE ALTO

Âvrsos Dr UcÍÂçÀo
PÂE6ÁO pRESÉNClÀt SRp Xr 5/2Ot9pP

Contr.ràçào de Profi$'onal.om Erperéioà Cômprôvãda ên
dê Enudos Ágriros ê 0'nàú.âs rêrror à 5 Dara 20/02/19 . às 11r10 hr 05 nrere$ados
podê,áô obteÍ iníoÍmaçõ€s .o Sêror dê t'. râçôes dê segundà ã sexla dàr 07 OO 1l oO
horàs o! pêo r rê endereço eerón.ô wtk pàuôaíonro ba áov br tníormàçõer

pod€.áo seÍ ohldás p€ro nreressàdor no Sêtôr dê L.raçÕes ou pêo
ton€ i75) 1231.1011 lRamà6 l1r,/270/22a1213) tràro 0av' Âràgào 3aÍbôsà

RÊB,nró 
're 

Preço P:tu 
^Lru 

sçàô fúruíà ê pa(e a& de Màiêrà6 dê Ércrróro,
t!p(g.Là ú ir.orrpt paG Â(êrde, Âj Nê.êrsdàdes da5 seíeràrÀj Munr.rDàú do

C' MCN(' À'LÚ , EA DO ÍIPC MENOR PREçO GIOBAL POR IOII
À:.Íru,à ?ar,,:2,r?c:9 ar 13h10m r ihr,ãno ..à O ed t. (on:plêrô poderá ser ã.essado
ir. o r no .Í: a arGve! d. ,.t irrq r'leã môsoemo êà (. ba eô! 5, pr mas de Moire
À(. 3ah ã, at/42/1019

ContÍàt4àô dê Emp.êrà pâc FoÍne.menro dÊ RêÍêçõ€s lpo euenrnhâ
Dà\à 22/A2ll9 às 0300 hs Os irÊrêssador Doderãô obrer níomà(õê! nô 5dôí dê
L'cnàçó€í dê sê8unda a se{a dã5 07 0O às t3 Cú hôràs ôu peo s(e endereço eleÍóntro
sw p.!iÕaíonso bã Bôv bÍ lnfo.nações .ompemencrês podeÍãô rer ob!das petos
.rere$adoi no Sêro. dê L.itàçõe5 ou pela rone {751 l23r.ro11 {Râôâu
71r/7ta/224/2131

cÍ n 0@2/1a PÍo. Âdm n 4053/13 Cíedenoahênio n 020/17.obrero Âd lamÊntô
de pÍâro e Valor do.onrâtô de !e u trasso.ograíà ConrráGda
Udhàgêm Un dade de m.gem Méd.à lida Epp pÍaro tt (dozêl mêsês .onrado a oân r
dê 02/0t/r9 O vâo. proío8àdo reÍá de RS 600.000,00 lseucêntôs m Íea6) Oarà
02l0r/r9 lsrsÂu)

avrsos DE ucrÍÂ(io
pnEcÃo pFtsÊflcrfl flr 4ll2019

Conrràt!çãô dê Emp.êrâ Ê/Ou Pe5soa t'r (à Parâ SêNçô dê lranrpode EÍorà.
É'n 3om Enado Je CônrêdaÇàô, aom len5 dê se8u.ànça tr,E dôi Pe o Coni8o d€ iíâns ro
Ni. o,à. De(nàdo Âo lrànspóde d05 Àl!.os da R€d€ Púhlcà de Eníno D€sr€ Íúun('p'o

Àno ab€n!'à 2ll02/201e, à5 0ah10mrn (horáró lô.alj o êdna
..np€ro podeG sêr acêÍado p€ o s r o oÍioãl àravés do I'nk
rIp /'/pà màsdemônreâ rô ba soy bí pàrmas de MóireAto, Bahiã, 05/02/2019.

TÂLo DÂvl aRAGÀo EARBoSÂ
Píêgoeúo

PREFEITURA MUNICIPAT DE PÉ DE SERRA

avtso DE cHÂMÂoÀ PúBUGÁ í{r V2019

FeBírr de Preço Prtu Áqütrçào dê Merendâ E5.Õâr paÍa Àrêndêr Ár
Ne.r$ drde5 d., À unoi Màrn(ulrdô5 Nà! Es.ôlà3 de En5 no da Édu.âçáo rnfànt e
t! dàierrãida Rêdê Publi.à dô Muncio'o rle Parmr! d0 Monrê Àro.Ba. pa/a O Ano de
lole cô r.o ríêio, Preçc 6lóôâ Por rore Âbedun 2010212019, àr o3h10m'n (hó.áno
.irl O ed r; .omp êro podê,à 5 t o oí. à àràvés do ,nr
.rp 1ro: másdeTon!ea(o ba 3oebr,, Pàimàs dê,iônrê aro, sâàâ, 06/02/2019

0 Mun'cipLo roÍna p!brco quc tàlDàrà à (hàmadà púb'.â pâra aqu's,ção dê
8éne.o, àr'mênúiôs dà agncu tura íàh,lLar e do empíê€ndêdoí fâml,àÍ rur., paÉ o
õtendÕ€nto ào PNÂÉ O Erupô loíôàle 

'níormal 
deve,ô encãmnhar or do.umêntos d€

hàb'lüção e pÍolero de vsnda àté o d'à 0al01/2019, ás r0h5, no setÕr de l'.trãçõÊs, nà
rêdê dâ preÍeru.a nâ Àv L!tr Vra.à í,tho, 

^q 
r50, .Ê.vo pê de Sêdà, Bah'a Edü e

ma'or€s 
'nrormã(óes 

podÊrão *r râmbêm obr dâs nô êndeÍeço àqmà

POMP LLO RODRICUES DONÂIO
PÍêeôe ro

PREFElTURA MUNICIPAL DE PALMTIRAS

Pe de 5eÍa.6Â 7 de Íeverero de
PAi]IO SERGIO L MA RIOS

Píê5 dcnrê da cPt
PREFEIIURA MUNIcIPAL DE PIúo ARcADo

avrsos oÉ LrcrrÂçÀo

tREGÃo PtÉstrcrÁL stP r 9/&t9

2019

rp00!/2013 coN'IÂaÍÁNir Nrun.o,o dÊ Pàrmerà5sÀ coNTRÁTAoo 5tLVÀ E MAIOS
CoNtÍRUçÕtS LTDÁ (NPr os 653 693/0001{1 nscí ro no CNPI 

^e 
09 653 693/c(]ot ol

osrt IO ConÍataçào dÊ êmprêlr r!pe. r zad3 pàn pav'hÊ.taç5o .om pâÍàlêlepiFedo5
.rn, d,enagem supêdtr'àl dar Rrr! À!Íer,no r.sê P€íe G, Rua VàndE.và loâou m dos
s:,ior Âr; Pr.rer:dà À Ê Tràvessr Proreradâ -a nâ sede do Mú.( Drô dê pà nê ràrsÀ
ro-ÁÇio !r07mo 1915rco72al5 .1á9o5loo F.r 920!121 vÀLoR ToTÂr Rs
il,rS16.52 ou.hê.ror e derórô ê rnqu€nÉ ê dos
.à-raro, Á5s NAÍuRÂ 23/01/1019 vrcÉNCra 23/Or/2019 ê trlr2l2019 palmê íàs
:3/01/2019 R.àrdo Ol'veÍà G!'mà,àe5 Preíe ro Mún. pà Pãlmê cr BÂ

O ohretô dâ pr€s€nte lr aíáo con5 st€ ôà (oiÍàbçáô dê enpie5à po.56remâ
d€ Reg rúô dê Píêço! .ônÍorme an 15 da re ne. 3 666/9t. ê dê.r€tô 

^! 
7 392/201t, oad

reL(<ào de ?e u,oi no,.. r'po !d$e.o oràpe e,àn eà,à i-p.. à(
ne.e*dadê5 d€stê m!^r.rp'o de P ãó Àí.adolBA o.ta dJ .beriuíà 20/02/2019 âs r0 0o
ho.as têrà.€àizàdà nà 5ede da Preíeruc ocàl'zada nà Pràçà Corônê tuâni n Lrns,,rl
ceôrr. CEP 47.24l}000 Píáô ÀÍ.âdo/8Á Pregoerô Dev,d tonie.à Bo.ger o êdtrà eíà
dEponive no s tÊ. hnp //ww p aoâr.âdo ba gov.br. tone l7a) 1534 2320

\-., tcP
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Presidente e mais 4
da Bamor presos por
espancar torcedor

Ciro ht tBr.,.b A.É 6tffi ido p{a io8o ô EJr.6,ú€ohhd q(E.to.9üú r-!.do.

cÂMrsa oo vlTóRlÂoestu
drnre 

^bLmrelAmmon 
\Js

.inrc,rL!, (:,\t.r- :ll rnor. t,)r

.e.1,r (1(, \ rlorIà e nàrürl rtr
j.l Srl)r\lirn do hssc. nun
.r r^r\.' " .dxü\à dô:úri.
rlirro ncLo oa eaprtrlb.rià
rlll, (erncndo ser rgredid,l
\ntc, úit!nr i noite, (,)nnüli)
Ablmtrcl Íor cspàncado por
.1n.,, (.rcedore\ dr orgr n L

z-idr rr tr,,1,,r Bamor qurn(lo
prrlt.r\ r c\crli.ios risr.,^
rL r inx(., (l.r ci,làile on(]. :r)í,
rr llil,^t rrrnprcn)s. i.
rlu\i\ e i) l)residenLe Cr l].,

'lr. 
I rtr i,t:),) d:iSlhr \!

' :i,1,^,,rdlis. cl,-t,, e
::.r.r\ drr'.t prm.rpil d( si,r
S.5Àlri,, ll1..sttrvir com i
..rn!i., Lir l(rrrda ImbrrI
rcis. d,' \ rl,trir quando c\
§cs.rr\ l(,gir]mo c.rÍro únr
.rxL Llri. Lle.on\eguiu
rLr:tt:\Jl J rn3 e JoIrcl pJr,
.1.- Ir, rl, ^ 

j:r:t.rs. nt..i.lc\

erltràràm ( Lt)mccaIâââgrc
drr clc. Elc ctriu. chutàrrm a
rabeçr. Iôr brstante espâD
iâdo. Elc chrgou a leçar
ponnrs rre nrs nidegas'
..ntà um p.rrcnte daYitlmà

.Uém de t-u(ianoda Srl\ à
\ênáncn). r I,(,licià lÍilitrr
txendeu lânrbérn outÍ)s
qua tro rntcgran tcs da orga
nr1àd): SéÍgri) Sorres Brrn
dào. 37. Trâro Iibur.io dos
Srnlos 3.1. \Íarheu5 Pires
(lasrh. 28. c (ie.Iqe dà Srh â
)iatà 3; q!e lanrbénprrti

' Ele relat.) !ue,, presiden
lc dâ Srm,r cra o mris
rgressr\ o. Ii,i ele que bareLr
rurâis. quc .hunru a.abÉçr.
Qucm lrnçr unr.rrro cm
um pesn)r.,lescee depois
começr a egÍcdiÍ. chutar o
rosto c to.loo corPo. tirürm
5m a inren(40 de nutar",
disse o p3renrc de Àbjmrel.

Os.rn.or\ra\.mindopx

ÔÓ Abimael contou
que eles fentaram o
erropelar e, em
seguida, passaram a
agredi lo exigindo
que entregasse â
camisâ do vitóriâ
'ienente IIélitr \erv

rr o jogo entre Bahia x Àtle
Iicode Alãgolnha§, ern AlÀ
(()inhas. )iâ DelegâcH de Sào
Seb.rstião do 1à\sé .) grupo
Í)r autuado por les;(' r,,rp,,
rrl. Í,rrmação dc qurdnlhâ.
Il.'pois. I(xam lí.rxsÍend,)s
rr.'Íâ Lâuro dc Frcrtlls. onde

De acordo conr r Secrera
ada Seg1lrânça hrbliea da

Brhia (SSP BÁ), conl os tor
rcd(&s ioÉm cD.,)utradas

duJs Íxcàs tipo pci{cin..\
\ rlrnrâ ioi socorrÍdâ pira o
llospital Munrcrprl dcSào
ScbrsliãodoPassó conr es
.({ia(oesnâspüras, l»a
Ço\. nrdcgàsecabecl

'i\birn]cl.onrl,u nr dele
gr!rr (tue eles tenlJrrr !
rln'pclir c. cm scgurdr.
p.'ss.rràI]l.tàgredr I) f\i
{iDdi, que enüega\sc r cà
nrrs!dr)\llorid . erphcouo
t(ntnteP\IHeli()\.n.

Revo [a em
enlerro cle

raxist. norlo
por ba a perdlda

FOGO CRUZÂOO llirdeàd,' (lLr

rJ)rtr uitr r lr1\ I de xí)\ eD
rie p!lrLiJLs nliltrr€\ ! bJD
.lil \ f ,i r',,nrrle\, 

' 
d,, \i,

.c!rú t:. \r'rJrrlinã. (m r (l(
tJnc[, i, r 1]r rstj O\nrÍj()
IiLdnBrLr\ (ii 5ilva. ôi ârr{^,
Í(,1 rnlcr rrd. onrcL'r no (ic
rirer!, (l.,nrpÕ Sântô. n,r l_c
d r!i.. lrb cImâ de lId1C
nrcr,) dr prrcntes, rmiqos e
.,,n-Srs,1. rÚ,ri5\âo

''E unrr dor muito grrndc
2Ji.L rn)\ )lrnütos rntl:§.\
i,r\r etrn rlc nu ptÚ10(lc

rrn(co scpultamcnn)
Àpós ser âtingrdo por unra

balá pcrdrdâ. Osmári() pas
sou.l0 diff mrernrdo no
Il,^pil.l Geràld,) F,\r rd,)
(llGE). e a.âbou n.o resis
tindo ào ferimcnk). \aoca
sr:i(' enr.tue ele r0i l)ileadr),
oL'lr) larista trmbcnr ioiÍe
Ido comunl trÍ'.IIrrc
\ n tóni() Rodr igucs (la Siha.
i5, Íoi atingido.r coradi
rcita, nrâsja recebeu àlta.

Opresidenle da lssocia
(io Ger]ldos TJx rsl3s
l.\C1 ),,\demilnnr Parm.
aprolcrtouo enlcrr)do.o
lcgapâIâcnücar r Írlta de
seguran(àpüà àurcSoria
'Àscgurânçâcstr pcssima
Enr ?0I8. Íoràm l2 rcuni@s
(,)m ! cúpulà dâ SSI'c sú
pirness.rs. \)dr r0r Ícrto 3té

EX DE PROFESSORA
moRTA xÂo APARECE
E AuDlÊ clA

Ahigos. ímli:r.t ê côlêgãr d. prcíirtão 6 6tko d. t.rií.

^ÍIUDE 
SUSPSTA 

^ 
proÍcs

soI:r I'nscih Rebe!r a)li\errà
de Souzn. 3;. quc m,rrrcu
rnrcontcm com unr riro na
r.'bÊci. em.§i, no b.rirro
dr vilr Canalâ. t.nh.t.trr
riiúncir marcrdaonrcm com
,, er namorado. rdcntiiicad()
.omo llulk- no Ccn(n) hdi
.r)riosdc SolDcão ü,ní,n

i su:rlde Conflitos íCejus.s)

rÍu. Dcpôrs, r.rube que elc c
o,rtrú ruFsr rrnhxxr srdo ba
lcJdos l-_i.Jm,)s sem rcrcdi
làr. E:rgorr, (tuenr será o
proxrno'1,\8cntc sa: prrâ

trrbrlhire nIi) sxbe se \ol
la . conrcnlou o lanrbém ll
riisti]orgc.\r.e|, 50. morr
(lor do \ordesrc de ÀrnârÀü
nr e amigodrOsmário.dn

ern \rzrré. parà o rcconhc
.iDrenl{) dâ paternidide dr
su,r iilha de àpenasdois n)e
scs O suposro prl dr beba,
quc é aponrrdo pelá r.[niha
dr vÍtrma como ô principil
suspcitode sero nrrndrnte
do er inrc. não c0ml)rre(eu à
rudiancia. -1ritimr. poÍ suâ
rez. f.,i represen rrd a r!tr unr
adri,gado dâ iân lragl r'nan o, r.r'i,

!E!Eç^o DE cd$LI!G!.E!o. xuÍu^Âto. !o ECo rqD[

{ ?;: ir-rs-- 
'-6-, 

rsre o

SEIXFRA

vrctLArrE É MoRTo
a vasco co mAls

DÊ SETE TIROS

vroLÊirc[ O ugr]rnrc (;rl
1)crt(' iUàrqucs d()s Srnl,,s
llrnn)r. 28. foi morl() onlcm,
(lurnd. esrâva r crnu.h', do
rrn)rlh,) enr ún1, ún,n,nri-
nx, nii Horlo Florcsrirl. Éle
Íôr \urprc€ndidoe rnôrr.r a
0«Á. nr avcnidâ \nsco da
GJmr, por bandidosquc cs
Iâ!àm em ouüo reiculo De
icordo com âpencr3 do Dc
prfl.rrnento de Pohc]lr Tec
nj(d (DIrT). Cilbert(, rrnhtr
.c.cr dc l8le$es no.orpo.
pr^.eà(las por peli, nxrror
setc trrx. O delegâdo do De
prrt.rrncnto de Hoüi!rdios c
Pr0teçào à l,essoa (DHrl)),
-ibx) Brâga, dissc que 3 \ ni

mr ni') eslà\Àârmrdr e !es
ria l Íarda dâ empresâ di se
prlnçr onde rrbâlhr\ r

6;[ r,,.a'a. rr
S'CRETARÁ ôE INFR^ESÍRUÍURÀ

avrso oE Lrclr çÂoÍoM^D DE PnECOS tf OO7,2OI9.
obÉ.o RuF,.Êo G

P}'rudâç-à.eÀ.É9oobarcV
LÉo6j!*Pem3nálêd!L.olâçàcPL

,emai cp@rí,a ba qc!,

SEIXFRA

PR'EEIÍURÁ TUXICIPAL OÉ PALXÂS OÉ ÍOX'EÂLTO
oeÊb R. i3 r. DE.sEç. PÀtuÀô! sir. r.-.,u. FmcEúrÁ 0E vÀiÉR,Áis

^woedn^c^o,mEq^oes*4í6,d1ÊoDFrcj"\lur^çloEEüm€q
É côlsEr-ÀÇÀ. ..r,

Íq!ãt
EÉII

rorÍÀL DE Gor.voc^çIo ? R

^r.crrlÉr 
cEr r. ErÍuoRDrxllir^

tctÁÀrct , - ri.d4e

,&q.lr

,l/
It

i) \tÀ --,]



ÊSTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÓES E CONTRATOS

-.,"!i0

PROCESSO
No 0í4/201gPMA

coMUNTcADO TNTERNO - PUBLICAçÃO
TPREGÃO PRESENCTAL No 007/201gppl

DO: GABINETE DO SECRETÁRIO
PARA: PREGOEIRO
DATA DA SOLICITAÇÂO: 11to2t2ois

Prêr2,d^

Solicito a seguinte atteraçáo de rotas

De
ROTA./
MAPA

ROÍEIRO KM IOADESTINO TURNO VEICULO KM
PAVIMENTADO

RANCHO
DAS i,lÃES MATUTINO

ôNtBUS - 44
PASSAGEIROS

7 ,10

KM SEIT
AVIMENTO

KTI IOA E
VOITA

Ir
1

LAGOA DA VACA /
ALÂzÂo / LIMETRÂ /

BARRIGUDA / 23,15 30,25 60,ít

CURRÂLINHO /
NOVA PALMAS ,/

BARRA / GENIPAPO /
MATA VERDE / cAFÉ

DISTRITO
DE PINGA

FOGO
22 MATUTINO

MICRO
ôNTBUS - 2s

PASSAGEIROS
48,80 97,609,10 39,70

Para

ROTÂ,/
MAPA

1

22

LAGOA DA VACA /
ArÁzÁo / L|ME|RA /

BARRIGUDA /
RANcHo DAS MÁEs

KM l(trt sEM
PAVII.TENTA.DO PAVIII!ENÍO

2,74 22,16

9,10 ,14.90

1,1,90 t9,to

54.00 106,00

ROTEIRO OESTINO TURNO VEICULO

DAS MÃÊS
MATUTINO

PASSAGEIROS

CURRALINHO /
NOVA PALMAS /

BARRA / GENIPAPO /
iY'IATA VERDE /

SEM TROCO

DiSTRITO
DÊ PINGA

FOGO
MATUTINO ôN|BUS,25

PASSAGEIROS

KM IDA KT lDA E
VOLTA

DOMINGOS RO UES PORTO NETO
SEoRETARIA MUNIcIPAL DE EoUcAÇÁo, cULTURA, DESPoRTO E LAZER

DECRETO N.o 02/20'17



-./\_ rNTtN_ERÁRto DF Cv8llqlt_l.,ltto/NovA pALMtuGENtpApo/MATA VERDE/7áorn\ GENIPAPOiCAFE Seu rnOCó -

\U PARA: DlSrRlTo DE P|NGA FOGO

CURRALINHO

NOVA PALMA

SARRA

GENIPAPO

PINGA FOGO

<- MALHADÀ

Distância Totel: 54,00 km
Pavimentado: 9,1 km
Náo Pavimentado: 44,9 km

Y

v
(paümêíitsd s)

BOM JARDIM

MATA VERDE

GUANAMBI ->
CAFÉ SEM

rFOCO
BR-030

(pavimentada)

4ç

*ÂtE VVE. ENGENHARIA & AGRIMENSURA S/C LTDA
Rua l]l]mbêío dc Camp6, A0l C.nEo - co-ramB _ Ba!-í.t E.nr.'ü.roho!Dr.6 _ Fon. (r4 !i6i-,S9 cd fa, s6:-,96s

D ruM Sn6^S td)
MERIOI^NO CEnÍRtl a5t t^ret

Tltulo LEVANTAMENTO GEORREFERENCTÀDO

Oblêtrvo MAFÊAME|.iTO DO ÍRANSPORTE ESCOLÂR

RequeTeÍÍte PREFEITURA MUNIcIPAL DE PALITTAS DE MoNTE ALTo

MuncrÊo PAI-À.iAS DE MOitTE ALTO , BÀitA

LrM do lntinerário. 54.00 km r 150.00{) 21X2120 rô

§g



J

-,

4À lu.rgçl*ro DE L^coA DA-vACÂrALAzÃo/LrMErRÂr
\04l PâIBIQUDATRANCHo qns LrlÊípARA: SEDE oO uururCÍÉio --

.,,r, !5c

+-

AL zlo

€scÔ(Á MUÀ{
COLEGIO UUN MILTON FARIÂS DIÁS LARÂNJEIRÀS

tÀrEtR^

EARRti;tiÀ

A.]RESINÀ'T !,ELO GUANAMBI ->

<- MALHADA
BR43O

(pavimentrada)i !1^ Loc^r
I (Fürnat d.J

Disláncia Total; 44.9 km
Pavimentado: 22,74 km
Nào Pavimentado . 22.16 km

\A/E - ENGENHA.RIÂ. & AGRIMENSURA
Rue Hur|berto de Ca.npos 6Dt - C.no.o - cuân aEü - BaHrrl F.nl.hà.rbü*fr8a.6à - Fc.r:faA 3õr-rs c.t rr4 0c96a-196€

TihíO LEVANTAMENTO GEORREFÉRENCIADO

Oqetivo UAPEA-IriENTO Do TRAtiSpOeTE ESCOLqR

R€quêrentê PREFETTURA MUNtctpAL DE PÂLMAS OE MONTE AI-TO

i Mun cíFio PALMAS 0E MONTE ALÍO _ AAHn

i KM do lntineÍário. ,t4.9 km

*ÂtE
-..---b

C@RDENADÀS UÍM
MTUM SNGAS 2ITI]

LERrci^,tocÊiÍRAt a5. l/\Gr

11Í@o 2l,l Zrmlü

T



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLÂNEJAMENTO, AOMINISTRAÇÁO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATOS

" lJI

PROCESSO
No 014/201gPMA

EDITAL
ía RETIFICAçÃO

IPREGÃO PRESENCTAL No OO7/20í9PPI



-' ,J

MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

t :q

coNTRÂTAçÃo DE EMPRESA E/ou pEssoA Físlca pena seRvço DE
TRANSeoRTE EscoLAR EM BoM EsrADo DE coNsERvAçÃo, cou ireNs oe

SEGURANçA ExtctDos pELo cóDtco DE TRÂNsno Hectoxru_, DEST|NADo Ao
TRANSpoRTE Dos ALUNoS DA REDE púBLrcA DE ENstNo DEsrE MuNtcÍpto DE

PALMAS DE MONTE ALTO.

EDÍTAL NO OO7/2O19PP

i, RETtFtcAçÃo

PREGÃo PRESENCIAL

25t02t2019
'l0h10min

Auditório da Prefeitura Municipal, com sede na Praça da
Bandeira, no. 230, Município de Palmas de Monte Alto - BA,
cEP 46.460-000.

uNtclplo oE PALMAS DE MoNTE ALTo/BA - cNpJ: i3.892.sgo/ooo1-{7
Praçâ da Bandeira, n0. 230, Centro, Palmas de Monle Ano-BA. CEp: 46 460-000

Foner (77) 3662-21 13 - www.pâlmasdemontealto.ba.gov.bí
cpl@pelmâsdêmontealto.ba.gov.br

Data da licitação:
Horário:
Endereço:
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MUNrcíPo DE PALMAs DE MoNTE *ro'"'u?5,
ESTADO DA BAHIA

SEToR DE LICITAÇÔES E CoNTRATo

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO Oí4l2O19PMA
PREGÃO PRESENcIAL N" OO7/2OIgPP

ROTÂ/
MAPA ROTEIRO DESTINO TURNO vElcuLo KM

PAVII,lENTADO
K]Ú SEM

PAVIMENTO KM IOA XX E'A E
VOLTA

1

LAGOA DA VACA /
ALÁZÁO / LIMEIRA /

BARRIGUDA /
RANcHo DAs MÁES

RANCHO
DAs MÀES IUATUTINO ôNtBUs - 44

PASSAGEIROS 7.10 23,15 30.25 60,50

CURRALINHO /
NOVA PALMAS /

BARRA / GENIPAPÔ /
MATA VERoE / CAFÉ

SEM ÍROCO

DISTRITO
DE PINGA

FOGO
MATUTINO

MICRO
ôNtBUs - 2s

PASSAGEIROS
9,10 39.70 48,80 97,60

RETIFICAçÕES REALZADAS

Foram alteradas as rotas 4 e 22 de

Foi retificado de "220 DIAS LETIVOS" para "200 DIAS

22

Para

ROT'J
MAPA ROTEIRO DESTINO TURNO vElcuLo KM

PAVIMENTADO
KM SEM

PAVIMENTO KM IDA XX[)AE
VOLTA

4

LAGOA DA VACA /
ALAzÃo / LIMEIRA /

EARRIGUDA /
RÂNcHo DAS MÀEs

/ SEDE

RANCHO
DAs MÃEs I'ATUTINO ôNtBUS - 44

PASSAGEIROS 22,74 22,16 44,90 89.80

22

CURRÂLINHO /
NOVA PALMAS /

BARRA / GENIPAPO /
I\4ATA VERDE /

GENIPAPO / CAFE
SEM TROCO

DtsTRrÍo
DE PINGA

FOGO
MATUTINO

MICRO
ôNTBUS - 2s

PASSAGEIROS
9,10 44,90 54,00 í 08,00

Foi retificado de "Data da licitação: 2110212019 e Horário: 08h'l0min" para "Data da licitaÇão
2510212019 e Horário: 10h1Omin"

túuNrclplo oE PALHAS DE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: í3.092.590/0001{7
Praçá dâ BândeÍa, n0. 230, Centro, Palmas de Monte Atto-BA, CEP: 46.460.000

Fone: (77) 3662-21I3 -H6E:iffi:i:r:ll::i13 
33 331 3iZ
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