
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
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ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2018

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação
acima indicada, que objetiva: Locações de veículos diversos para melhor atender as necessidades das Secretarias
Municipais até o fim do exercício de 2018, conforme termo de referência. Foi dada a devida publicidade ao
certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Quadro de
Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 15/02/2018; Jomal A União -16/02/2018; Diário Oficial do Estado -
16/02/2018.

Licitantes cadastrados neste processo;

ANTONIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 063.238.394-15; EDERSON DOS SANTOS - CPF: 384.299.427-34;
ERICKY RODRIGUES ARAÚJO ALUSTAU - CPF: 044.310.634-71; JOSÉ MANOEL DA SILVA - CPF:
431.892.024-00; JOSÉ VALTER FERNANDES DA COSTA - CPF: 675.933.484-15; LUCILENE DE OLIVEIRA
FERNANDES - CPF: 042.590.514-40; MARIA APARECIDA AMARANTE VIANA - CPF: 029.998.844-94;
MARILEIDE OLIVEIRA GOMES - CPF: 753.136.694-00; SILVIO CÉSAR SILVA DE MELO - CPF: 927.985.434-87;
TIAGO GOMES DA COSTA - CPF: 062.401.974-83.

Às 09h15min do dia 05/03/2018, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria n® 01/2018 de
02/01/2018, composta pelos servidores: LUÍS SEBASTIÃO ALVES - Pregoeiro; MARIA JOSÉ GRIGÒRIO
CAVALCANTE - Membro da equipe de apoio; JULIANA COSTA SILVA - Membro da equipe de apoio; LARISSA
NAYARA ALMEIDA GOUVEIA - Membro da equipe de apoio. Inicialmente, conforme as disposições contidas no
instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados.

Licitantes qualificados a participar desta reunião:

MARILEIDE OLIVEIRA GOMES - Representante: Anderson Luis Pereira do Nascimento (Procurador); ANTONIO
FERREIRA DA COSTA - Representante: Antonio Ferreira da Costa (Titular); EDERSON DOS SANTOS -
Representante: Ederson dos Santos (Titular); ERICKY RODRIGUES ARAÚJO ALUSTAU - Representante: Ericky
Rodrigues Araújo Alustau (Titular); LÜCILENE DE OLIVEIRA FERNANDES - Representante: Everton Fernandes
da Silva (Procurador); JOSÉ VALTER FERNANDES DA COSTA - Representante: José Walter Fernandes da
Costa (Titular); MARIA APARECIDA AMARANTE VIANA - Representante: Maria Aparecida Amarante Viana
(Titular); JOSÉ MANOEL DA SILVA - Representante: Rondenelly Rene Macedo Silva (Procurador); SILVIO
CÉSAR SILVA DE MELO - Representante: Silvio César Silva de Melo (Titular); TIAGO GOMES DA COSTA -
Representante: Tiago Gomes da Costa (Titular).

Em seguida foram identificados os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação dos licitantes
devidamente qualificados, abrindo-se os envelopes Proposta de Preços os quais tiveram seus conteúdos
rubricados pelos presentes. Analisadas as propostas, passou a informar: Todos os licitantes apresentaram
propostas, no aspecto formal, em consonância com as exigências do instrumento convocatório. Procedeu-se o
registro de preços apresentados, a divulgação da classificação das propostas e a convocação dos licitantes, de
acordo com os critérios definidos no instrumento convocatório, para a apresentação dos lances. Posteriormente
deu-se continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente registrados no correspondente Histórico da
Ata, os respectivos lances verbais. Após a conclusão e divulgação do resultado desta etapa foram abertos os
envelopes contendo a documentação de habilitação apenas dos licitantes vencedores, os quais tiveram seus
conteúdos devidamente rubricados. Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar: Todos os licitantes
melhores colocados na fase de lances verbais foram habilitados. Considerados os valores apresentados pelos
licitantes, as observações apontadas durante o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao
Çpal da sessão, produziu-se o seguinte resultado:



Lícitantes vencedores e respectivo valor total da contratação:

ANTONIO FERREIRA DA COSTA - Valor: R$ 32.400,00; EDERSON DOS SANTOS - V
ERICKY RODRIGUES ARAÚJO ALUSTAU - Valor: R$ 45.120,00; JOSÉ MANOEL DA
32.400,00; JOSÉ VALTER FERNANDES DA COSTA - Valor: R$ 15.990,00; LUCIL
FERNANDES - Valor: R$ 19.990,00; MARIA APARECIDA AMARANTE VIANA - Valor: R$ 13.
OLIVEIRA GOMES - Valor: R$ 15.980,00; SILVIO CÉSAR SILVA DE MELO - Valor: R$
GOMES DA COSTA - Valor: R$ 15.990,00.

Os valores unitários, constantes das propostas e lances apresentados, bem como o resultado do certame com a
devida classificação dos licitant^, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que fica fazendo parte
integrante desta Ata, indeperpente de transcrição. Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita.
Considerações do Pregjbeiro: Conforme o edital, foi dada uma tolerância de 15 (quinze) minutos para o início da
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2018

Histórico da Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos
relativos à licitação acima indicada, que objetiva;

Locações de veículos diversos para melhor atender as necessidades das Secretarias Municipais até o fim do
exercício de 2018, conforme termo de referência.

1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

Registrados os valores ofertados por cada proponente, e consideradas inicialmente as observações apontadas e
os critérios definidos no respectivo instrumento convocatório, antes da etapa competitiva - fase de lances verbais -,
produziu-se o seguinte quadro:

- ANTONIO FERREIRA DA COSTA.

Item: 7; Valor R$ 33.600,00.
- EDERSON DOS SANTOS.

Item: 1; Valor R$ 55.200,00.
- ERICKY RODRIGUES ARAÚJO ALUSTAU.

Item: 10; Valor: R$ 50.400,00.
- JOSÉ MANOEL DA SILVA.
Item: 8; Valor: R$ 33.600,00.
- JOSÉ VALTER FERNANDES DA COSTA
Item: 6; Valor: R$ 16.300,00.
- LUCILENE DE OLIVEIRA FERNANDES.

Item: 5; Valor: R$ 20.000,00.
- MARIA APARECIDA AMARANTE VIANA.

Item: 3; Valor R$ 13.000,00.
- MARILEIDE OLIVEIRA GOMES.

Item: 11; Valor: R$ 16.500,00.
- SILVIO CÉSAR SILVA DE MELO.

Item: 9; Valor R$ 17.000,00.
- TIAGO GOMES DA COSTA.

Item: 2; Valor: R$ 16.500,00.

2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

CPF/CNPJ Participantes Valor

1 - CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MiNIMA PARA TRANSPORTAR
PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS
MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADES RURAIS:

GENIPAPO, SABOEIRO, SERROTE, FORQUILHA, GAMELEIRA E LIMEIRA COM DESTINO A CIDADE
BELEM. O VEÍCULO DEVE ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E USO, CONTER CINTO DE
SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS, TACÓGRAFO, LETREIRO ESCOLAR E TODOS OS ACESSÓRIOS
ORIUNDOS DE FÁBRICA, DEVIDAMENTE REGULARIZADO JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E
COM MOTORISTA HABILITADO EM CONSONÂNCIA COM O TIPO DO VEÍCULO. OBSERVAÇÃO: O
VEÍCULO DEVE CONTER NO DIA DA ASSINATURA DO CONTRATO LETREIRO ADEQUADO, TACÓGRAFO
E SINTO DE SEGURANÇA.

384299427-34 EDERSON DOS SANTOS 240,00



384299427-34 EDERSON DOS SANTOS

- Locação de 01 (um) veículo, tipo caminhonete, DUAS portas, capacidade mínima para O
ano e modeio não inferior a 2008/2008, a disposição de segunda a domingo, com quiiometri
Secretaria de infraestrutura, objetivando o transporte materiais diversos, sendo o conduto
por conta da Contratante, ficando o combustível por conta da contratante. O veículo deve
estado de conservação e uso, conter todos os acessórios oriundos de fábrica e exigid
nacionai de trânsito.

062401974-83 TIAGO GOMES DA COSTA

062401974-83 TIAGO GOMES DA COSTA 1.600,00

062401974-83 TIAGO GOMES DA COSTA 1.599,00
3 - Locação de 01 (um) veículo, tipo caminhonete, DUAS portas, capacidade mínima para 02 passageiros, a
disposição de segunda a domingo em horário integrai, com quilometragem livre, para Secretaria de
Educação, objetivando o transporte de materiais diversos, sendo o condutor e manutenção por conta da
Contratante, ficando o combustível por conta da contratante. O veículo deve estar em ótimo estado de
conservação e uso, conter todos os acessórios oriundos de fábrica e exigidos pelo código nacional de
trânsito.

029998844-94 MARIA APARECIDA AMARANTE VIANA 1.300,00,
• Locação de 01 (um) veículo, tipo caminhonete, DUAS portas, capacidade mínima para 02 passageiros,

ano e modelo não inferior a 2013/2013, com direção hidráulica e ar condicionado, a disposição de segunda
a domingo, com quilometragem livre, para Secretaria de Educação, objetivando o transporte de merenda
escolar, sendo o condutor e manutenção por conta da Contratante, ficando o combustível por conta da
contratante. O veículo deve estar em ótimo estado de conservação e uso, conter todos os acessórios

0 042590514-40 iLUCiLENE DE OLIVEIRA FERNANDES 2.000,00
1 042590514-40 ILUCiLENE DE OLIVEIRA FERNANDES 1.999,00

8 - Contratação de 01 (um) veículo, tipo passeio, 4 (Quatro) portas, capacidade mínima para 05
passageiros, ano e modelo não inferior a 2013/2013, com direção hidráulica e ar condicionado, a
disposição de segunda a domingo, com quilometragem livre, para servir a Secretaria de Administração
sendo o condutor e manutenção por conta do(a) contratado(a), ficando o combustível por conta da
contratante. O veículo deve estar em ótimo estado de conservação e uso, conter todos os acessórios
oriundos de fábrica e exigidos pelo código nacional de trânsito.

675933484-15 JOSÉ VALTER FERNANDES DA COSTA 1.630,00,
675933484-15 JOSÉ VALTER FERNANDES DA COSTA 1.600,00
675933484-15 JOSÉ VALTER FERNANDES DA COSTA 1.599,00

■ Contratação de 01 (um) veículo, tipo passeio, cinco portas, capacidade mínima para 05 passageiros,
ano e modeio não inferior a 2009/2009 a disposição de segunda a sexta-feira, com quilometragem livre, da
Secretaria de Saúde, nos turnos manhã e tarde, objetivando o transporte de profissionais de saúde para as
unidades básicas de saúde na zona rural, sendo o condutor e manutenção por conta do(a) contratado(a)
fícando o combustível por conta da contratado(a). O veículo deve estar em ótimo estado de conservação e

0 063238394-15 ANTONiO FERREIRA DA COSTA 140,00
1 063238394-15 ANTONIO FERREIRA DA COSTA 135,00

8 - Contratação de 01 (um) veículo, tipo passeio, cinco portas, capacidade mínima para 05 passageiros,
ano e modelo não inferior a 2009/2009 a disposição de segunda a sexta-feira, com quilometragem livre, da
Secretaria de Saúde, nos turnos manhã e tarde, objetivando o transporte de profissionais de saúde para as
unidades básicas de saúde na zona rural, sendo o condutor e manutenção por conta do(a) contratado(a),
icando o combustível por conta da contratado(a). O veículo deve estar em ótimo estado de conservação e
uso, conter todos os acessórios oriundos de fábrica e exigidos pelo código nacional de trânsito.

431892024-00 JOSÉ MANOEL DA SILVA 140,00,
431892024-00 JOSÉ MANOEL DA SILVA 135,00

Locação de 01 (um) veículo, tipo passeio, cinco portas, capacidade mínima para 05 passageiros, ano e
modeio não inferior a 2011/2011 a disposição de segunda a domingo, com quilometragem livre, da
Secretaria de Saúde, objetivando o transporte de pessegueiros para consultas nas cidades de João
ressoa e Campina Grande, ficando o combustível por conta da contratante. O veículo deve estar em ótimo
estado de conservação e uso, conter todos os acessórios oriundos de fábrica e exigidos pelo código
nacional de trânsito.

927985434-87 SILVIO CÉSAR SILVA DE MELO 1.700,00
927985434-87 SILVIO CÉSAR SILVA DE MELO 1.600,00
927985434-87 SILViaCESAR SILVA DE MELO 1.599,00

10 - Contratação de 01 (um) veículo, tipo passeio, cinco portas, capacidade mínima para 05 passageiros,
ano e modelo não inferior a 2014/2014, com CV a partir de 120 a disposição de segunda a sexta-feira, com
quilometragem livre, da Secretaria de Saúde, objetivan^ o transporte de pacientes para tratamento de
lemodiálise na cidade de João Pessoa, sendo o condutor e manutenção por conta do(a) contc^tádo(a)i) contc^tádo(a),
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ficando o combustível por conta da contratado(a), ficando proibido o uso de gás natural co
abastecer o veículo. O veículo deve estar em ótimo estado de conservação e uso, co
acessórios oriundos de fábrica e exigidos pelo código nacional de trânsito. i

044310634-71 ERICKY RODRIGUES ARAÚJO ALUSTAU

todos ̂

gTisir:^riikaT|
044310634-71 ERICKY RODRIGUES ARAÚJO ALUSTAU

044310634-71 ERICKY RODRIGUES ARAÚJO ALUSTAU
11 - Contratação de 01 (um) veículo, tipo passeio, cinco portas, capacidade mínima para 05 passageiros
ano e modelo não inferior a 2013 a disposição de segunda a sexta-feira, com quilometragem livre, da
Secretaria de Saúde, nos turnos manhã e tarde, objetivando o transporte de profissionais de saúde do
NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) para visitas domiciliares, sendo o condutor, manutenção e
combustível por conta do (a) contratante. O veículo deve estar em ótimo estado de conservação e uso,
conter todos os acessórios oriundos de fábrica e exigidos pelo código nacional de trânsito.

753136694-00 MARILEIDE OLIVEIRA GOMES 1.650,00
753136694-00 MARILEIDE OLIVEIRA GOMES 1.600,00
753136694-00 MARILEIDE OLIVEIRA GOMES 1.599,00
753136694-00 MARILEIDE OLIVEIRA GOMES 1.598,00

3.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP

- Não há registro.

4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO

4.1 - Valor

- Não há registro.

4.2 - Quantidade;

- Não há registro.

5.0 - DO RESULTADO FINAL

Considerados os valores apresentados por cada licitante, as observações apontadas durante o processo e os
critérios definidos no instrumento convocatório, ao final desta sessão, produziu-se o seguinte resultado:

Licitante vencedor, item correspondente e respectivo valor total da contratação:

- ANTONIO FERREIRA DA COSTA.

Item: 7.

Valor: R$ 32.400,00.
- EDERSON DOS SANTOS.

Item: 1.

Valor: R$ 52.900,00.
- ERICKY RODRIGUES ARAÚJO ALUSTAU.

Item: 10.

Valor: R$ 45.120,00.
- JOSÉ MANOEL DA SILVA.
Item: 8.

Valor: R$ 32.400,00.
- JOSÉ VALTER FERNANDES DA COSTA.
Item: 6.

Valor: R$ 15.990.00.
- LUCILENE DE OLIVEIRA FERNANDES.
Item: 5.

Valon R$ 19.990,00.
- MARIA APARECIDA AMARANTE VIANA.

Item: 3.

Valor: R$ 13.000,00.
- MARILEIDE OLIVEIRA GOMES. My
Item: 11. L
Valor: R$ 15.980,00.
- SILVIO CÉSAR SILVA DE MELO.
Item: 9.

Valor: R$ 15.990,00.
- TIAGO GOMES DA COSTA



Item: 2.

Valor: R$ 15.990
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HISTÓRICO DA ATA - ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N® 00013/2018

QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS
Situação inicial das propostas com indicação dos licitantes classificados para a fase de lances verbais.

Particlpantes_ VI. Unit/ Cláss. Porc. Obs.
1  - CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA TRANSPORTAR
PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS
MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADES RURAIS
GENIPAPO, SABOEIRO, SERROTE, FORQUILHA, GAMELEIRA E LIMEIRA COM DESTINO A CIDADE
BELEM. O VEÍCULO DEVE ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E USO, CONTER CINTO DE
SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS, TACÓGRAFO, LETREIRO ESCOLAR E TODOS OS ACESSÓRIOS
ORIUNDOS DE FÁBRICA, DEVIDAMENTE REGULARIZADO JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E
COM MOTORISTA HABILITADO EM CONSONÂNCIA COM O TIPO DO VEÍCULO. OBSERVAÇÃO: ̂
VEÍCULO DEVE CONTER NO DIA DA ASSINATURA DO CONTRATO LETREIRO ADEQUADO, TACÓGRAFO
E SINTO DE SEGURANÇA.

EDERSON DOS SANTOS 240.00 1 0,00®/o LV
■ Locação de 01 (um) veículo, tipo caminhonete, DUAS portas, capacidade mínima para 02 passageiros,

ano e modelo não inferior a 2008/2008, a disposição de segunda a domingo, com quilometragem livre, para
Secretaria de Infraestrutura, objetivando o transporte materiais diversos, sendo o condutor e manutenção
por conta da Contratante, ficando o combustível por conta da contratante. O veículo deve estar em ótimo
estado de conservação e uso, conter todos os acessórios oriundos de fábrica e exigidos pelo código
nacional de trânsito.

TIAGO GOMES DA COSTA 1.650,00 1 0,00% LV
3 - Locação de 01 (um) veículo, tipo caminhonete, DUÂS portas, capacidade mínima para 02 passageiros, a
disposição de segunda a domingo em horário integral, com quilometragem livre, para Secretaria de
Educação, objetivando o transporte de materiais diversos, sendo o condutor e manutenção por conta da
Contratante, ficando o combustível por conta da contratante. O veículo deve estar em ótimo estado de
conservação e uso, conter todos os acessórios oriundos de fábrica e exigidos peio código nacionai de
trânsito.

MARIA APARECIDA AMARANTE VIANA 1.300,00 1 0,00% LV
Contratação de 01 (um) veículo, tipo passeio, 4 (Quatro) portas, capacidade mínima para OS

passageiros, ano e modelo não inferior a 2009/2009, a disposição de segunda a sexta-feira, com
quiiometragem livre, da Secretaria de Educação, objetivando o transporte de alunos matriculados no
ensino fundamental do sitio Serrote e Limeira para Escola Municipal do Sitio Forquiiha, sendo o condutor
e manutenção por conta do(a) contratado(a), ficando o combustível por conta da contratado. O veículo
deve estar em ótimo estado de conservação e uso, conter todos os acessórios oriundos de fábrica e
exigidos pelo código nacional de trânsito
5 - Locação de 01 (um) veículo, tipo caminhonete, DUAS portas, capacidade mínima para 02 passageiros,
ano e modelo não inferior a 2013/2013, com direção hidráulica e ar condicionado, a disposição de segunda
a domingo, com quilometragem livre, para Secretaria de Educação, objetivando o transporte de merenda
escolar, sendo o condutor e manutenção por conta da Contratante, ficando o combustível por conta da
contratante. O veículo deve estar em ótimo estado de conservação e uso, conter todos os acessórios
oriundos de fábrica e exigidos pelo código nacionai de trânsito.
LLJÇILENE DE OLIVEIRA FERNANDES 2.000,00 1 0.00% LV

- Contratação de 01 (um) veículo, tipo passeio, 4 (Quatro) portas, capacidade mínima para 06
jassageiros, ano e modelo não inferior a 2013/2013, com direção hidráulica e ar condicionado, a
disposição de segunda a domingo, com quiiometragem livre, para servir a Secretaria de Administração,
sendo o condutor e manutenção por conta do(a) contratado(a), ficando o combustível por conta da

'jL' vi)



contratante. O veículo deve estar em ótimo estado de conservação e uso, conter todos os ̂ essórios
oriun^dos de fábrica e exigidos pelo código nacional de trânsito.
JOSÉ VALTER FERNANDES DA COSTA i.eao.ogr^^^i o.

Contratação de 01 (um) veiculo, tipo passeio, cinco portas, capacidade mínima
ano e modelo não inferior a 2009/2009 a disposição de segunda a sexta-feira, com qm
Secretaria de Saúde, nos turnos manhã e tarde, objetivando o transporte de profission^ de s
unidades básicas de saúde na zona rurai, sendo o condutor e manutenção por conta
ficando o combustível por conta da contratado(a). O veiculo deve estar em ótimo estado
uso, conter todos os acessórios oriundos de fábrica e exigidos pelo código nacional de trânsito.
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ANTONIO FERREIRA DA COSTA 140,001 1 I 0,00%| LV
8 - Contratação de 01 (um) veicuio, tipo passeio, cinco portas, capacidade mínima para 05 passageiros,
ano e modelo não inferior a 2009/2009 a disposição de segunda a sexta-feira, com quilometragem livre, da
Secretaria de Saúde, nos turnos manhã e tarde, objetivando o transporte de profissionais de saúde para as
unidades básicas de saúde na zona rural, sendo o condutor e manutenção por conta do(a) contratado(a),
Ficando o combustível por conta da contratado(a). O veiculo deve estar em ótimo estado de conservação e
uso, conter todos os acessórios oriundos de fábrica e exigidos pelo código nacional de trânsito.
JOSÉ MANOEL DA SILVA 140,00 1 0,00% LV
9 - Locação de 01 (um) veiculo, tipo passeio, cinco portas, capacidade mínima para 05 passageiros, ano e
modelo não inferior a 2011/2011 a disposição de segunda a domingo, com quilometragem livre, da
Secretaria de Saúde, objetivando o transporte de pessegueiros para consultas nas cidades de João
pessoa e Campina Grande, ficando o combustível por conta da contratante. O veiculo deve estar em ótimo
estado de conservação e uso, conter todos os acessórios oriundos de fábrica e exigidos pelo código
nacional de trânsito.

SILVIO CÉSAR SILVA DE MELO 1.700,00 1 0,00% LV
10 - Contratação de 01 (um) veiculo, tipo passeio, cinco portas, capacidade mínima para 05 passageiros,
ano e modelo não inferior a 2014/2014, com CV a partir de 120 a disposição de segunda a ses^-feira, com
quilometragem livre, da Secretaria de Saúde, objetivando o transporte de pacientes para tratamento de
hemodiálise na cidade de João Pessoa, sendo o condutor e manutenção por conta do(a) contratado(a),
ficando o combustível por conta da contratado(a), ficando proibido o uso de gás natural como forma de
abastecer o veiculo. O veiculo deve estar em ótimo estado de conservação e uso, conter todos os
acessórios oriundos de fábrica e exigidos pelo código nacional de trânsito.
ERICKY RODRIGUES ARAÚJO ALUSTAU 210,00 1 0,00% LV
11 - Contratação de 01 (um) veiculo, tipo passeio, cinco portas, capacidade mínima para 05 passageiros,
ano e modelo não inferior a 2013 a disposição de segunda a sexta-feira, com quilometragem livre, da
Secretaria de Saúde, nos turnos manhã e tarde, objetivando o transporte de profissionais de saúde do
ylASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) para visitas domiciliares, sendo o condutor, manutenção e
combustível por conta do (a) contratante. O veiculo deve estar em ótimo estado de conservação e uso,
conter todos os acessórios oriundos de fábrica e exigidos pelo código nacional de trânsito.
VIARILEIDE OLIVEIRA GOMES - - 1.650,001 1 0,00%| LV

LV - CLASSIFICADO PARA A FASE DE LANCES VERBAIS
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