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CONVOCAÇÃO DE LICITANTE PARA ASSINATURA DE CONTRATO 

A Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá, através do Departamento de Licitação, convoca a licitante   
BARIRI AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA EPP., CNPJ nº 55.809.859/0001-38, estabelecida na Rua 
Uruguai, nº 278, Vila Carvalho, Cep 16.025-280, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, 
representada neste ato pela seu sócio/administrador, Sr. IDALINO CICARELLO, portador da cédula de 
identidade RG nº 3.733.412 SSP/SP e do CPF/MF nº 324.742.618-34, Adjudicatária do Item 02 do 
Pregão Presencial nº 032/2021, que visa a “Contratação de empresa especializada em transporte de 
passageiros, para realizar o transporte intermunicipal dos trabalhadores carentes deste município para 
a cidade de Araçatuba/SP, para um período de 12 (doze) meses”, para assinar o contrato, dentro do 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis do recebimento desta convocação, e apresentar as documentações 
pertinentes dos itens 9.1.1 ao item 9.1.10 do edital: 
9.1.1 - Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais e de passageiros (Seguro APP Completo) quitado ou 
comprovante de pagamento da parcela inicial, com os seguintes valores mínimos do seguro solicitado: 
- Morte:................................................................. R$ 15.000,00  
- Invalidez: ........................................................... R$ 10.000,00 
- D.M.H (despesas médicas e hospitalares) ...... R$   5.000,00  
9.1.2 - Em caso de parcelamento do seguro, será obrigatória a apresentação da parcela quitada para o 
recebimento do mês trabalhado correspondente. 
9.1.3 – Apresentar Planilha de Composição de Custos. 
9.1.4 - Carteira de habilitação dos condutores para transporte de passageiros de acordo com a 
Resolução do CONTRAN nº 57/98 de 21/05/1998.  
9.1.5 - Certidão Negativa do Registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, 
roubo, estupro e corrupção de menores do(s) condutor(es) do(s) veículo(s) (Artigo 329 – Código de 
Trânsito Brasileiro), nos moldes da legislação vigente. 
9.1.6 - Certidão do CIRETRAN em nome do(s) condutor(es) comprovando que não cometeu nenhuma 
infração grave ou gravíssima, ou reincidente em infrações médias durante 12 (doze) últimos meses.  
9.1.7 - Cópia da Carteira de Habilitação do(s) condutor(es) categoria “D ou E”.  
9.1.8. Cópia autenticada do Certificado de Registro e Licenciamento dos Veículos que irão prestar os 
serviços, registrados em nome da empresa ou do proprietário da empresa; 
9.1.9 - Alvará de licença e funcionamento, nos moldes da legislação vigente e em conformidade com os 
padrões usualmente aceitos no mercado. 
9.1.10 - Apresentar documentação do(s) veículo(s) que serão utilizados na prestação dos serviços e 
Cartão ARTESP (Agência reguladora de viagens do Estado de São Paulo) de cada veículo, original ou 
cópia autenticada. 
 PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ, 16 DE NOVEMBRO DE 2021. – SERGIO 
DOMINGOS DA SILVA – Diretor do Departamento de Licitação. 
 
 


