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RESUMO DE EXTRATO DE CONTRATOS 

 

Proc. Adm. Nº 080/2014 – Concorrência Nº 002/2014 – Órgão: Município de Barreiras/Bahia – Empresa Contratada: Viação Cidade de Barreiras Ltda, 

CNPJ n° 34.191.106/001-31 - Objeto: Concessão de serviços de transporte coletivo regular de passageiros do município de Barreiras/BA - Contrato 

lote 01 nº 173/2014 - Data Assinatura: 12/11/2014 - Vigência: 20 (vinte) anos – valor do lote 01: R$ 134.562.985,65 (cento e trinta e quatro milhões, 

quinhentos e sessenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), considerando a tarifa a ser praticada em R$ 2,36 

(dois reais e trinta e seis centavos) - Contrato lote 02 nº 174/2014 - Data Assinatura: 12/11/2014 - Vigência: 20 (vinte) anos – valor do lote 02: R$ 

13.842.014,01 (Treze milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quatorze reais e um centavo), considerando a tarifa média proposta a ser praticada em 

R$ 3,92 (três reais e noventa e dois centavos) – Fund. Legal: Lei Federal N.º 8.666, de 21 de junho de 1993 - Barreiras, 12 de novembro de 2014 - 

Antônio Henrique de Souza Moreira - Prefeito de Barreiras. 

 

AVISO DE ORDEM DE SERVIÇO OPERACIONAL Nº 001/2014 

 

O Chefe do Poder Executivo Municipal de Barreiras - Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, emite a ORDEM DE SERVIÇO e autoriza a 

empresa Viação Cidade de Barreiras Ltda, CNPJ n° 34.191.106/001-31, que sagrou-se vencedora da Concorrência nº 002/2014, cujo valor presente 

líquido da licitação e de R$ 148.404.999,66 (cento e quarenta e oito milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e novecentos e noventa e nove 

reais e sessenta e seis centavos), para dar início à exploração dos serviços de transporte publico coletivo do município de Barreiras, conforme, 

contrato nº 173/2014 – Lote 01 e contrato nº 174/2014 – Lote 02 do processo adm. nº 080/2014 - Barreiras, 14 de novembro de 2014 - Antônio 

Henrique de Souza Moreira - Prefeito de Barreiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


