
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-1421 
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         site: www.seabra.ba.io.gov.br 

HOMOLOGAÇÃO 

REF: PROCESSO ANUAL Nº 446/2017 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 16/2017

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para a prestação dos 
serviços de transporte escolar dos alunos matriculados na rede pública municipal de ensino, bem 
como da rede estadual, mediante convênio, dos alunos da zona rural e sede do Município de Seabra, 
para o período de 12 meses, conforme linhas e roteiros definidos no Termo de Referência e demais 
anexos do edital. 

PARECER DO PREFEITO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA, Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, com sede a Praça Benjamin Constant n.º 18, inscrita no CNPJ sob Nº 13.922.604/0001-37, 
representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA, de acordo 
com a comprovação de preços e sugestão do Pregoeiro e Equipe de Apoio, conforme registro em Ata 
de Registro de Preços do Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços Nº 16/2017, sessão 
realizada em 29/06/2017, de acordo com a comprovação de preços e sugestão do Pregoeiro e Equipe 
de Apoio, declaro adjudicada a Empresa AMUNDURUCA TRANSPORTES LTDA – EPP., inscrita no 
CNPJ sob Nº 15.316.717/0001-14, com sede na Rua 15 de Janeiro Nº 51, Centro, Palmeiras – BA., 
CEP 46.930-000, vencedora do certame, pelo valor mensal de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e 
cinco mil reais), totalizando o valor global de R$ 7.020.000,00 (sete milhões e vinte mil reais), para o 
período estimado de 12 (doze) meses, para a execução dos serviços de transporte escolar dos alunos 
matriculados na rede pública municipal de ensino, bem como da rede estadual, mediante convênio, 
dos alunos da zona rural e sede do Município de Seabra, para o período de 12 meses, conforme linhas 
e roteiros definidos no Termo de Referência e demais anexos do edital e proposta do licitante,  
conforme ata e registro de preços.  

HOMOLOGO o parecer do Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

Autorizo a publicação da Ata Final de Registro de Preços, a qual surte efeito da contratação da 
empresa, nos termos legais. 

Registre-se e Publique-se! 

Seabra/BA, 06 de Julho de 2017. 

Fabio Miranda de Oliveira 
Prefeito Municipal 
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