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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI/SP 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2016 

 
 

A Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP torna público e CONVIDA interessados 
em participar do PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2016, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
OBJETO: Contratação de transporte, visando atender o Departamento de Educação no que 
tange a passeios culturais escolares, jogos escolares, entre outros legalmente permitidos e 
Contratação de transporte, visando atender o Departamento de Esportes e Cultura, no que 
tange a eventos esportivos deste Departamento legalmente permitidos em veículos tipo 
utilitários, micro ônibus e ônibus, conforme especificado no Anexo I (Linhas e 

Percursos), parte integrante deste Edital, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 
17/07/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal 
nº. 8.666, de 21/06/1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie. 

ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL KM 

01 Contratação de transporte, visando atender o Departamento de 
Educação e Cultura, no que tange a passeios culturais escolares, 
jogos escolares, entre outros legalmente permitidos. 

1.250 

02 Contratação de transporte, visando atender o Departamento de 
Esportes e Cultura, no que tange a eventos esportivos deste 
Departamento legalmente permitidos. 

5.000 

 

- O preço deverá ser apresentado por quilômetro rodado, quando da formalização da 
proposta, sendo que o valor máximo a ser pago para o quilômetro rodado será de R$ 4,00 
(quatro reais) o quilômetro rodado. 

 
DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
 
- Os carros a serem utilizados poderão ser: ônibus, microonibus, van, entre outros 
dependendo do número de passageiros a serem transportados. 
 
- A estimativa de quilômetros é aproximada para um período de 12 (doze) meses de acordo 
com a vigência do contrato. 
 
– Os veículos a serem utilizados para a prestação dos serviços deverão ter o ano de 
fabricação igual a 2.002 ou mais recente, em bom estado de conservação e uso, para a 
prestação dos serviços, não admitindo a subcontratação. 

 
O recebimento dos envelopes dar-se-á no dia 29/JANEIRO/2016 a 

partir das 09:30 horas. A partir deste horário a Pregoeira estará recebendo os 
Envelopes nº 1 (Proposta de Preços) e nº 2 (Habilitação), bem como o 
credenciamento dos interessados em participar do certame. LOCAL: Divisão de 
Licitação da Prefeitura – Rua Zeferino de Lima, nº 117 - Centro, Tuiuti - SP. 
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O Edital em inteiro teor será fornecido gratuitamente, e as informações 
estarão à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 12:30 às 16:30 horas, na 
Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP, Divisão de Licitação, na Rua Zeferino de Lima, nº. 117, 
Centro – Tuiuti -SP – CEP: 12.930-000, telefone (11) 4015-6212/4015-6214/4015-6216. 

 
OBS: NÃO SERÁ FORNECIDO EDITAL ATRAVÉS DE VIA POSTAL, FAX OU E-MAIL. 

 
 
Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP, 14 de janeiro de 2016. 

 
 
 

SOLANGE APARECIDA DE LIMA MARIANO 

Pregoeira 
 

 
 
 


