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• Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado Nº 012/2021 Objeto: Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado com a
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Boninal, Estado da Bahia.
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CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 012/2021
1.

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO

DE BONINAL, torna público a presente CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE
PREÇOS DE MERCADO, em observância ao Decreto Municipal nº 1923, datado de 25 de
março de 2021, disponível no Diário Oficial do Município de BONINAL, edição da quintafeira,

dia

25

de

março

de

2021,

N°

(https://www.boninal.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=1096&c=95&m=0),

1096
visando

formalizar a estimativa de preços de mercado.
OBJETO: Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado com a finalidade de estimar
preços e identificar empresa especializada na prestação de serviços de transportes diversos, com e
sem motorista, sendo combustível a cargo da contratante, demais insumos a cargo da contratada,
visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia.

A presente consulta se dará unicamente para aferição de preços de mercado, sendo que
todos os demais atos necessários à contratação será objeto de posterior procedimento regido
seja pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e/ou pela Lei Federal nº 10.520/2002,
de 17 de julho de 2002 e/ou por qualquer outra específica, no que couber.

2.

As empresas do ramo, interessadas em apresentar cotação de preços deverão observar o

ANEXO I (PROPOSTA DE PREÇOS), nos termos desta Chamada Pública.

3.

O ANEXO I (PROPOSTA DE PREÇOS), em formato aberto, poderá ser enviado por e-

mail aos interessados que solicitarem.
4. As informações e esclarecimentos pertinentes deverão ser solicitados à Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia, pelo email: antonio.admin@boninal.ba.gov.br.
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5.

A COTAÇÃO DE PREÇOS deverá vir em papel timbrado da empresa devidamente

identificada com o carimbo de CNPJ e assinada pelo representante legal e deverá ser encaminhada
pelo mesmo e-mail (e-mail: antonio.admin@boninal.ba.gov.br) até o dia 09 de abril de 2021.

Boninal-BA, 05 de abril de 2021.

Maciel Matos Xavier Barbosa
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes
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ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PROPONENTE:__________________________________________________________________
CNPJ:___________________________________________________________________________
ENDEREÇO:_____________________________________________________________________
TELEFONE:___________________________ WHATSAPP: ______________________________
E-MAIL:______________________________________________________________________

Item

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Quantidade
Valor
Valor
Unidade Quantidade
Valor Total
Veículos
Unitário Mensal
Veículo Hacth, ano de fabricação 2013 ou superior, motor mínimo de
1000cc, potência mínima (ABNT) de 80 CV, motor a gasolina ou
bicombustível, transmissão manual ou automática, 4 (quatro) portas
laterais e 1 (uma) porta de acesso ao porta-malas, direção hidráulica ou
10
Mês
12
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00
elétrica, ar condicionado, demais equipamentos e acessórios exigidos
de acordo com a regulamentação do CONTRAN, com motorista e
manutenção a cargo da Contratada e combustível a cargo da
Contratante.
Descrição
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Veículo tipo VAN, ano de fabricação 2011 ou superior, motor com
potência mínima (ABNT) de 115 CV, motor a diesel, transmissão
mecânica ou automática, direção hidráulica e/ou elétrica, ar
condicionado para passageiros e cabine, porta lateral automática
deslizante e porta traseira dupla, estribo e pega mão na porta lateral
1
2 direita, capacidade para, no mínimo, 14 (quatorze) passageiros, além
do motorista, banco do motorista com regulagem de altura,
revestimento dos bancos em tecido, sirene de marcha ré e sensores de
estacionamento, demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo
com a regulamentação do CONTRAN, com motorista e manutenção a
cargo da Contratada e combustível a cargo da Contratante.
Veículo tipo Furgão, ano de fabricação 2013 ou superior, cabine
simples, capacidade 02 pessoas, capacidade de carga mínima de 600
Kg, em perfeito estado de conservação, potência do motor a partir de
3
1
1000 cc, demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a
regulamentação do CONTRAN, com motorista e manutenção a cargo
da Contratada e combustível a cargo da Contratante.
VALOR TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUAÇÃO E CULTURA

Item

1

KM

36000

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

Mês

12

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Quantidade
Valor
Valor
Descrição
Unidade Quantidade
Valor Total
Veículos
Unitário Mensal
Veículo Hacth, ano de fabricação 2013 ou superior, motor mínimo de
1000cc, potência mínima (ABNT) de 80 CV, motor a gasolina ou
21
bicombustível, transmissão manual ou automática, 4 (quatro) portas
(estimado
Diária
3150
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00
laterais e 1 (uma) porta de acesso ao porta-malas, direção hidráulica ou
simultâneo)
elétrica, ar condicionado, demais equipamentos e acessórios exigidos
de acordo com a regulamentação do CONTRAN, com motorista e
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manutenção a cargo da Contratada e combustível a cargo da
Contratante.
Veículo Hacth, ano de fabricação 2013 ou superior, motor mínimo de
1000cc, potência mínima (ABNT) de 80 CV, motor a gasolina ou
bicombustível, transmissão manual ou automática, 4 (quatro) portas
laterais e 1 (uma) porta de acesso ao porta-malas, direção hidráulica ou
2
10
Mês
elétrica, ar condicionado, demais equipamentos e acessórios exigidos
de acordo com a regulamentação do CONTRAN, com motorista e
manutenção a cargo da Contratada e combustível a cargo da
Contratante.
Veículo tipo VAN, ano de fabricação 2011 ou superior, motor com
potência mínima (ABNT) de 115 CV, motor a diesel, transmissão
mecânica ou automática, direção hidráulica e/ou elétrica, ar
condicionado para passageiros e cabine, porta lateral automática
deslizante e porta traseira dupla, estribo e pega mão na porta lateral
3 direita, capacidade para, no mínimo, 14 (quatorze) passageiros, além
1
KM
do motorista, banco do motorista com regulagem de altura,
revestimento dos bancos em tecido, sirene de marcha ré e sensores de
estacionamento, demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo
com a regulamentação do CONTRAN, com motorista e manutenção a
cargo da Contratada e combustível a cargo da Contratante.
Veículo de passageiros, tipo MICROÔNIBUS, ano de fabricação 2007
ou superior, com capacidade de no mínimo 19 LUGARES, em perfeito
estado de conservação, potência do motor a partir de 2000cc, demais
4
1
KM
equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação
do CONTRAN, com motorista e manutenção a cargo da Contratada e
combustível a cargo da Contratante.
VALOR TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

36000

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

36000

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00
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Item

1

2

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Quantidade
Valor
Valor
Descrição
Unidade Quantidade
Valor Total
Veículos
Unitário Mensal
Veículo tipo Caminhão PIPA, ano de fabricação não inferior a 1980,
direção 5 marchas a frente sincronizadas e 1 a ré, cabine em aço, freio a
ar, pneu sobressalente, motor a diesel, potencia: mínima de 186c,
equipado com tanque próprio construído ou revestido de material inerte
a água (com no máximo 10 anos de uso) para transporte de água
potável, com capacidade mínima de 7.0M3, demais equipamentos e
acessórios exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN,
2
Mês
12
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00
com motorista e manutenção a cargo da Contratada e combustível a
cargo da Contratante. OBSERVAÇÕES: O veículo deverá ter
mangueira apropriada de no mínimo 30 metros; O veículo passará por
inspeção para averiguação da higiene do caminhão, no tocante a
limpeza interna e externa; torneira para coleta de água; tampa de
vedação de tanque e higiene pessoal do condutor.
Veículo tipo Caminhão, ano de fabricação 2007 ou superior, 5 marchas
a frente e 1 a ré, motor diesel 4 cilindros, cabine simples, com
carroceria carga seca de madeira com pintura e acabamentos, distância
mínima entre eixos: 3.580mm, PBT homologado 4.500kg, demais
1
Mês
12
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00
equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação
do CONTRAN, com motorista e manutenção a cargo da Contratada e
combustível a cargo da Contratante.
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Veículo Hacth, ano de fabricação 2013 ou superior, motor mínimo de
1000cc, potência mínima (ABNT) de 80 CV, motor a gasolina ou
bicombustível, transmissão manual ou automática, 4 (quatro) portas
laterais e 1 (uma) porta de acesso ao porta-malas, direção hidráulica ou
5
Mês
3
elétrica, ar condicionado, demais equipamentos e acessórios exigidos
de acordo com a regulamentação do CONTRAN, com motorista e
manutenção a cargo da Contratada e combustível a cargo da
Contratante.
Veículo tipo PICK-UP, ano de fabricação 2013 ou superior, cabine
simples, capacidade 02 pessoas, com carroceria capacidade mínima de
600 Kg, em perfeito estado de conservação, potência do motor a partir
4
2
Mês
de 1.6, demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a
regulamentação do CONTRAN, com motorista e manutenção a cargo
da Contratada e combustível a cargo da Contratante.
Veículo tipo CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK CAÇAMBA, ano
de fabricação 2007 ou superior, capacidade de no mínimo 12,00M³, em
perfeito estado de conservação, demais equipamentos e acessórios
5
2
Diária
exigidos de acordo com a regulamentação do CONTRAN, com
motorista e manutenção a cargo da Contratada e combustível a cargo
da Contratante.
VALOR TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRASNPORTES

Item

12

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

12

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

360

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Quantidade
Valor
Valor
Descrição
Unidade Quantidade
Veículos
Unitário Mensal
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1

Veículo Sedan, ano de fabricação 2016 ou superior, motor mínimo de
1000cc, potência mínima (ABNT) de 80 CV, motor a gasolina ou
bicombustível, transmissão manual ou automática, 4 (quatro) portas
laterais e 1 (uma) porta de acesso ao porta-malas, direção hidráulica ou
elétrica, ar condicionado, demais equipamentos e acessórios exigidos
de acordo com a regulamentação do CONTRAN, manutenção a cargo
da Contratada e motorista e combustível a cargo da Contratante.

3

Mês

12

R$ 0,00 R$ 0,00

VALOR TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

R$ 0,00

R$ 0,00

GABINETE DA PREFEITA
Quantidade
Valor
Valor
Unidade Quantidade
Valor Total
Veículos
Unitário Mensal
Veículo TIPO CAMINHONETE/PICK-UP, LUXO 4X4, ar
condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidro e trava elétrica,
alarme, som automotivo, diesel, vidros fumês, ano de fabricação a
1 partir de 2016, em perfeito estado de conservação, demais
1
Mês
12
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00
equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação
do CONTRAN, manutenção a cargo da Contratada e motorista e
combustível a cargo da Contratante.
VALOR TOTAL GABINETE DA PREFEITA
R$ 0,00
Item

Item

Descrição

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE
Quantidade
Valor
Valor
Descrição
Unidade Quantidade
Veículos
Unitário Mensal
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1

2

3

Veículo Hacth, ano de fabricação 2013 ou superior, motor mínimo de
1000cc, potência mínima (ABNT) de 80 CV, motor a gasolina ou
bicombustível, transmissão manual ou automática, 4 (quatro) portas
laterais e 1 (uma) porta de acesso ao porta-malas, direção hidráulica ou
elétrica, ar condicionado, demais equipamentos e acessórios exigidos
de acordo com a regulamentação do CONTRAN, com motorista e
manutenção a cargo da Contratada e combustível a cargo da
Contratante.
Veículo tipo VAN, ano de fabricação 2011 ou superior, motor com
potência mínima (ABNT) de 115 CV, motor a diesel, transmissão
mecânica ou automática, direção hidráulica e/ou elétrica, ar
condicionado para passageiros e cabine, porta lateral automática
deslizante e porta traseira dupla, estribo e pega mão na porta lateral
direita, capacidade para, no mínimo, 14 (quatorze) passageiros, além
do motorista, banco do motorista com regulagem de altura,
revestimento dos bancos em tecido, sirene de marcha ré e sensores de
estacionamento, demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo
com a regulamentação do CONTRAN, com motorista e manutenção a
cargo da Contratada e combustível a cargo da Contratante.
Veículo de passageiros, tipo MICROÔNIBUS, ano de fabricação 2007
ou superior, com capacidade de no mínimo 19 LUGARES, em perfeito
estado de conservação, potência do motor a partir de 2000cc, demais
equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação
do CONTRAN, com motorista e manutenção a cargo da Contratada e
combustível a cargo da Contratante.

2

Mês

12

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

1

KM

36000

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

1

KM

36000

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE
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Item

18

19

20

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Quantidade
Valor
Valor
Descrição
Unidade Quantidade
Valor Total
Veículos
Unitário Mensal
Veículo Hacth, ano de fabricação 2013 ou superior, motor mínimo de
1000cc, potência mínima (ABNT) de 80 CV, motor a gasolina ou
bicombustível, transmissão manual ou automática, 4 (quatro) portas
laterais e 1 (uma) porta de acesso ao porta-malas, direção hidráulica ou
6
Mês
12
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00
elétrica, ar condicionado, demais equipamentos e acessórios exigidos
de acordo com a regulamentação do CONTRAN, com motorista e
manutenção a cargo da Contratada e combustível a cargo da
Contratante.
Veículo tipo VAN, ano de fabricação 2011 ou superior, motor com
potência mínima (ABNT) de 115 CV, motor a diesel, transmissão
mecânica ou automática, direção hidráulica e/ou elétrica, ar
condicionado para passageiros e cabine, porta lateral automática
deslizante e porta traseira dupla, estribo e pega mão na porta lateral
direita, capacidade para, no mínimo, 14 (quatorze) passageiros, além
1
KM
36000
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00
do motorista, banco do motorista com regulagem de altura,
revestimento dos bancos em tecido, sirene de marcha ré e sensores de
estacionamento, demais equipamentos e acessórios exigidos de acordo
com a regulamentação do CONTRAN, com motorista e manutenção a
cargo da Contratada e combustível a cargo da Contratante.
Veículo de passageiros, tipo MICROÔNIBUS, ano de fabricação 2007
ou superior, com capacidade de no mínimo 19 LUGARES, em perfeito
estado de conservação, potência do motor a partir de 2000cc, demais
1
KM
36000
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00
equipamentos e acessórios exigidos de acordo com a regulamentação
do CONTRAN, com motorista e manutenção a cargo da Contratada e
combustível a cargo da Contratante.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CAKQCP9X/QJWGEUSCQYZ2W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
5 de Abril de 2021
12 - Ano - Nº 1123

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

----------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 0,00

VALOR GLOBAL ESTIMADO

R$ 0,00

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.
A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, contendo: razão social, endereço, telefone, whatsapp, email, CNPJ, inscrição estadual.
Os serviços objeto desta serão executados de forma continuada e de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal,
solicitados através de Ordem de Serviços emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes.
Os serviços serão executados conforme determinações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes da Prefeitura Municipal
de Boninal, localizada na Rua Francisco de Matos Sobrinho, nº 168, Centro, Boninal – Bahia.
O recebimento definitivo do objeto só se dará depois de adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art.
73, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de execução em desacordo com as especificações.
Os pagamentos serão efetuados mensalmente, através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo de até 10 (dez) dias,
contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo Contratante o cumprimento do objeto licitado de
acordo com a descrição da Ordem de Serviços, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
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