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PROCESSO Nº 046/2018 
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2018 
 
 
Onde se lê: 
 

1 – PREÂMBULO 

 
 
A abertura da sessão será às 09:00 hs do dia 09 de abril de 2018, na sede no 
plenário da Câmara Municipal, situada na Rua Candido Ferreira Maciel, 524, Centro, 
Piranga -MG, quando serão recebidos os envelopes de proposta e documentação, 
relativos à licitação, bem como credenciados os representantes interessados. 
 
 

2 – OBJETO 

 
2.1 - Constitui objeto deste certame a Contratação de pessoa física e/ou jurídica para 
a prestação de serviços de transporte escolar, por preço unitário por quilômetro 
rodado, incluídos todos os tributos, encargos, despesas indiretas e benefícios, 
fornecimento de veículos convencionais e adaptados, abastecidos e com toda a 
manutenção corretiva e preventiva inclusa e com um condutor, conforme 
delimitações contidas no PROJETO BÁSICO, ANEXO I do edital de licitação. 
 
 

Rota Período Especificação 

22 Manhã 

Transporte de alunos realizado por veículo, com capacidade 
mínima para 21 passageiros na região de Venda Nova, num 
percurso diário de 70 km, percorrendo no período letivo de 2018, 
por 160 dias. O veículo deverá atender todas as normas dos 
órgãos responsáveis e legislação. 

 
 
Leia se: 
 
 

1 – PREÂMBULO 

 
 
A abertura da sessão será às 09:00 hs do dia 13 de abril de 2018, na sede no 
plenário da Câmara Municipal, situada na Rua Candido Ferreira Maciel, 524, Centro, 
Piranga -MG, quando serão recebidos os envelopes de proposta e documentação, 
relativos à licitação, bem como credenciados os representantes interessados. 
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2 – OBJETO 

 
2.1 - Constitui objeto deste certame a Contratação de pessoa física e/ou jurídica para 
a prestação de serviços de transporte escolar,  por preço unitário por quilômetro 
rodado, incluídos todos os tributos, encargos, despesas indiretas e benefícios, 
fornecimento de veículos convencionais e adaptados, abastecidos e com toda a 
manutenção corretiva e preventiva inclusa e com um condutor, conforme 
delimitações contidas no PROJETO BÁSICO, ANEXO I do edital de licitação. 
 
 

Rota Período Especificação 

22 Manhã 

Transporte de alunos realizado por veículo, com capacidade 
mínima para 13 passageiros na região de Venda Nova, num 
percurso diário de 70 km, percorrendo no período letivo de 2018, 
por 160 dias. O veículo deverá atender todas as normas dos 
órgãos responsáveis e legislação. 

 
 
 
Piranga, 02 de abril de 2018. 
 
 

 
 

Leonardo da Silva Araújo Neto 
Pregoeiro 

 


