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P AR T E A – P RE ÂM B U LO
I REGÊNCIA LEGAL
A presente licitação e consequente contratação serão regidas pelas seguintes normas:
Lei Complementar 123 de 14 de dezembro 2006, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, regulamentada pelos Decretos n.ºs 3.555 e 3.693, bem como pela Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada, e pelas demais normas pertinentes, bem
como pelas disposições fixadas nesse edital e seus anexos.
II ÓRGÃO/REPARTIÇÃO INTERESSADA E SETOR:
Secretaria Municipal de Educação
III NÚMERO DE ORDEM:
Pregão Presencial para
N.º 042/2018
Registro de preço

IV TIPO DE LICITAÇÃO:
(X) Menor preço global

V FINALIDADE DA LICITAÇÃO/OBJETO:
Contratação de serviço de transporte escolar, em regime de empreitada por preço
global, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município
de Itambé, conforme quantitativos e especificações detalhadas constantes do termo de
referência e demais anexos do edital.
VI PROCESSO ADMINISTRATIVO 067/2018.
VII Dotação Orçamentária: Não se faz necessário por conta do tipo de licitação.
(Registro de preço)
VIII – REGIME DE EXECUÇÃO
Indireto Por Preço global

IX – PRAZO
O prazo de vigência do contrato será até 31 de
dezembro de 2018.

X LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO:
Centro Administrativo Municipal de Itambé, Praça Osório Ferraz, 01,–
Endereço:
Bairro Centro, CEP: 45140-000
Data:
18/07/2018
Horário:
09:00 horas
XI – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas as
a)
exigências estabelecidas neste Edital
Não poderão participar da presente licitação os que estejam suspensos de licitar ou
b) impedidos de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública
Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.
c) Nenhum licitante poderá representar mais de uma empresa.
d) Não poderá participar da presente licitação consórcio de empresas.

VISITA TÉCNICA:
A visita técnica é FACULTATIVA, porém a licitante interessada que não realizar a
visita conforme solicitação do edital, deverá elaborar relatório demonstrativo das
especificidades (distâncias, trafegabilidade, pavimentação e peculiaridades) de
cada item que compõe a planilha estimativa, ANEXO I, objetivando a boa
aplicabilidade dos recursos do erário, sob pena de não participação no certame. A
licitante que escolher realizar a visita técnica, deverá agendar a visita ao local das
linhas do transporte a ser realizada até um dia anterior à data da realização do
certame, devendo ser agendada na sede da Secretaria Municipal de Educação, ou
através do e-mail: licitacoesitambe2017@gmail.com .
Todos os custos associados à visita e à inspeção serão de inteira responsabilidade
da Licitante.
 Para o ato de credenciamento para a Visita Técnica serão
indispensáveis os seguintes documentos:
a) Ato constitutivo, estatuto, contrato social ou registro comercial no caso de
empresa individual. (Cópia autenticada ou cópia simples acompanhado do
original)
b) Cartão de CNPJ;
e)

c) Documento pessoal (cópia autenticada ou cópia simples acompanhado do
original)
d) O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de
procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida,
atribuindo-lhe poderes para representar a empresa (cópia autenticada ou
cópia simples acompanhado do original) ou por carta de apresentação em
original com carimbo do CNPJ da empresa, além daqueles constantes nas
alíneas a, b e c.
 A visita técnica deverá ser efetuada em companhia de servidor designado
pela Secretaria Municipal de Educação, para avaliar e tomar conhecimento
das condições de trabalho, recebendo atestado de visita técnica.
 O objetivo da visita técnica, ou relatório de conhecimento de rotas venham a
ser a comprovação de que todas as licitantes conhecem a realidade do
transporte escolar, bem como o número de rotas realizadas em estradas de
terra e em pontos, muitas vezes, isolados, estradas em condições de difícil
acesso, o que vale reforçar também a predominância ainda maior em
períodos pós-chuva, residências de alunos em locais remotos; longos
deslocamentos para a execução de uma pequena rota. Acreditamos que as
visitas técnicas reforçam uma preocupação de que a empresa conheça a
realidade da execução contratual, como também para formulação das
propostas de preços.
XII AQUISIÇÃO, LOCAL, HORÁRIO E RESPONSÁVEL PELOS ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE
INSTRUMENTO:

O

EDITAL
PODERÁ
SER
CONSULTADO
E/OU
ADQUIRIDO
PELO
EMAIL:
LICITACOES@ITAMBE.BA.GOV.BR, NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, OU NO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ITAMBÉ NA PRAÇA OSÓRIO FERRAZ, 01, CENTRO CEP: 45140000 ITAMBÉ – BA.
Horário:

07.00 as 12:00 horas.

Servidor responsável e
decreto
de
designação:

Telefone:

(77) 3432-1112

ISADORA SILVA BARBOSA
Nome da pregoeira
Designada através do Decreto nº. 69 de 16 de Abril de 2018.

XIII PARA A HABILITAÇÃO DOS INTERESSADOS, EXIGIRSEÃO OS DOCUMENTOS RELATIVOS A:
XIII.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA, COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO:
a) De prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
Em se tratando de sociedades empresariais, do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente
b)
registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários
comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores.
No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com
suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados,
c)
acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais
administradores.
Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em
d) funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e) Alvará de funcionamento da sede da licitante

a)
b)
c)
d)

e)

XIII.2 – REGULARIDADE FISCAL, COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO:
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do
licitante.
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal com a Previdência Social, em
conformidade com os termos do Decreto Federal n.º 8.302/2014
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.
Apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Para participação nesta licitação as microempresas e empresas de pequeno porte
deverão apresentar toda a documentação de habilitação exigida, inclusive para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta contenha alguma restrição,
tendo em vista, que a elas restará assegurado o direito decorrente do art. 43 da LC
nº. 123/2006.

XIII. 3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, COMPROVADA ATRAVÉS DE:
Comprovação mediante apresentação de atestado, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado fornecido ao licitante, devidamente registrado no CRA –
Conselho Regional de Administração de sua jurisdição, que comprove a aptidão para
a)
o desempenho de atividade com o objeto da licitação TRANSPORTE ESCOLAR.
Os Atestados devem ser emitidos em nome da licitante (Técnico-operacional);
 Atestados emitidos por órgãos públicos deverão estar acompanhados da

b)

c)

d)

e)

Cópia do Contrato que originou o Atestado e o Extrato de Publicação do
Contrato no Diário Oficial do órgão.
 Atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado, deverá ter a firma do
subscritor reconhecida em Cartório, acompanhado do Contrato Social em
vigor, onde demonstra poderes para firmar o Atestado.
Certidão de Quitação e Registro em vigência do Responsável Técnico de nível
superior em Administração da licitante, emitido pelo CRA de sua jurisdição e/ou de
sua inscrição secundária;
Comprovação, da Capacidade Técnico-Profissional, possuir em seu quadro na data
da licitação, profissional de nível superior em Administração, detentor de Atestado de
Capacidade Técnica, de serviços iguais ou semelhantes, devidamente registrados no
CRA, mediante apresentação de RCA (Registro de Comprovação de Aptidão) em
vigência no CRA do Atestado apresentado e/ou CAT (Certidão de Acervo Técnico) do
Profissional R.T. que contemple o Atestado apresentado pela licitante.
Comprovação de que possui no seu quadro permanente profissional de nível superior
em Administração, para atuar como responsável (is) técnico(s) na supervisão da
execução dos serviços objeto desta licitação. A comprovação a que se refere este
subitem poderá ser feita por uma das seguintes formas:
 Cópia do registro na CTPS (autenticado em cartório);
 Cópia autenticada em Cartório do Contrato de Prestação de Serviços
registrado no CRA de sua jurisdição; (com as firmas Contratante/Contratado,
reconhecidas em cartório);
Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme modelo
constante do anexo VII.

XIII. 4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Deverá ser comprovada mediante a apresentação de:
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
a) Pessoa Jurídica, com data de no máximo 30 (trinta) dias da data da sessão da
abertura dos envelopes contendo toda a documentação de habilitação.
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma de lei, que comprovem boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
b) acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartórios de Títulos e Documentos.
As Empresas de Pequeno Porte e aquelas enquadradas na Lei 123/2006 poderão
apresentar livro diário em substituição ao Balanço Patrimonial.

A boa situação financeira da empresa será conferida por demonstrações e índices
contábeis firmado por profissional habilitado e sócio administrador da empresa, em
documento próprio, timbrado e com firma reconhecida nas assinaturas.
Essas demonstrações deverão ser maiores que um (>1) apuradas e resultantes das
formulas abaixo:

c)

(Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo)
LG = ---------------------------------------------------------------(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
(Ativo Total)
SG = ----------------------------------------------------(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
(Ativo Circulante)
LC = ----------------------------(Passivo Circulante)

d)

Certidão simplificada da JUCEB emitida nos últimos 30 (trinta) dias, anteriores a data
de abertura do certame.

XIII. 5 DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
Conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal deverá ser apresentado
declaração quanto ao trabalho do menor, conforme modelo constante do Anexo IV
deste Instrumento.
P AR T E B – DIS POS I ÇÕES GE R AI S
1. OBJETO
1.1 A presente licitação tem por escopo o objeto descrito no item V do preâmbulo,
conforme especificações, quantitativos e condições constantes no anexo I deste
Instrumento.
1.2 O prazo de vigência do contrato está indicado no item IX do preâmbulo.
1.3 O tipo da licitação está indicado no item IV do preâmbulo deste Edital.
1.4 A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições do edital e do
instrumento de contrato constante do anexo V deste Edital.
1.5 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da dotação
orçamentária especificada no item VII do preâmbulo.
1.6 O(s) fornecimento(s) do objeto desta licitação não poderão sofrer solução de
continuidade durante todo o prazo da sua vigência, devendo ser executados por
empregados da contratada, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional
desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa
contratada, sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização.
1.7 A forma de entrega deverá ser feita no local designado pelo setor solicitante.
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 Somente serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a
todas as exigências contidas neste instrumento e nos seus anexos, e que pertençam ao
ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
2.2 Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda, as
declaradas inidôneas, as que não apresentarem atestado de visita técnica expedido por
órgão e servidor competente ou relatório demonstrativo das especificidades (distâncias,
trafegabilidade, pavimentação e peculiaridades);
2.3 Fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a Administração Pública a
pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua
criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha
objeto similar ao da empresa punida.
2.4 É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais,
previstas na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada.
2.5 A empresa vencedora deverá apresentar em 24 horas os veículos, a serem utilizados na
execução dos serviços objeto do certame (Anexo - I) que serão submetidos a vistoria,
na Garagem da Prefeitura Municipal de Itambé - BA, para posterior homologação e
assinatura do contrato;

3. REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições da Lei 123/06, Lei Federal nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, bem como pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e posteriores
alterações, no que for pertinente.
3.1 DA JUSTIFICATIVA PELA NÃO UTILIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Apesar da determinação legal contida no art. 1º, § 1º do Decreto Federal n.º 5.504/2005,
onde fica estabelecido que nas licitações realizadas com a utilização de recursos
repassados a título de aditamento de convênios, instrumentos congêneres ou de consórcios
públicos que envolvam repasse voluntário de recursos públicos da União, para aquisição de
bens e serviços comuns, será obrigatório o emprego da modalidade pregão, nos termos da
Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto no 5.450, de 31
de maio de 2005, sendo preferencial a utilização de sua forma eletrônica, de acordo com
cronograma a ser definido em instrução complementa.
A não utilização do pregão em sua forma eletrônica se justifica, pois este Município não
possui recursos técnicos para realização nesta forma, e os fornecedores da região,
potenciais licitantes, de igual modo, não possuem recurso técnico para participar do pregão
na forma eletrônica.
Como o Município não possui regulamentado a modalidade eletrônica, e tal procedimento
depende de Convênio do Município com as entidades que promovem tal procedimento, a
Gestão atual, nos primeiros procedimentos, ainda que fosse obrigada, não poderia fazer seu
uso.

Por esta razão, a administração ampliará a forma de divulgação da convocação, inicialmente
estabelecida pela Lei Federal n.º 10.520/2002, publicando nos Diários Oficiais (Municipal,
Estadual e Federal), além de jornal de grande circulação.
4. CREDENCIAMENTO
4.1 O representante legal do licitante, deverá se apresentar para credenciamento junto ao
Pregoeiro e Equipe de Apoio, no horário e local estabelecido no preâmbulo deste Edital,
munido de documento de identificação. Reputa-se credenciada a pessoa física
regularmente designada para representar a licitante no processo licitatório.
4.2 O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do
documento de eleição e posse dos administradores.
4.3 O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por
instrumento público que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo
do anexo III, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da
legitimidade de quem outorgou os poderes, através de reconhecimento de firma do
outorgante e cópia de documento oficial com foto autenticado do representante legal da
empresa e do seu procurador.
4.4 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este restrito a
apenas uma representação.
4.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original ou
cópia autenticada em cartório competente.
4.6 Atestado de visita técnica emitido e assinado por funcionário qualificado da Secretaria
Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Itambé – BA, ou relatório
demonstrativo das especificidades (distâncias, trafegabilidade, pavimentação e
peculiaridades).
5. PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1 QUANTO À FORMA E VALIDADE
5.1.1 Os documentos da proposta de preços e da habilitação deverão estar dispostos
ordenadamente, contidos em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados, indevassados,
os quais deverão estar rubricados pelo represente legal da empresa, ou por seu
mandatário, devendo ser identificados no verso à razão social da empresa, os Itens
de II a VI do preâmbulo, além da expressão, conforme o caso, Envelope A –
Proposta de Preços, ou Envelope B – Habilitação.
5.1.2 A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no
anverso, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as
folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu mandatário.
5.1.3 Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original ou cópia
autenticada em cartório competente.
5.2

PROPOSTA DE PREÇOS

5.2.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências
constantes do anexo I, em consonância com o modelo do anexo II, expressando os

5.2.2
5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

valores em moeda nacional – reais e centavos, em duas casas decimais, ficando
esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso,
será levado em conta este último.
A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para
o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de
consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal
da contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados,
depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer
outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
contratada das obrigações e declaração expressa de que é conhecedora das sanções
cabíveis por descumprimento do contrato.
Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando a condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar
qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.
A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data
fixada no item X do preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos
proponentes estender tal validade por prazo superior.
Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento,
nem propostas com preço global ou unitário simbólico, irrisório, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências
deste Instrumento ou que consignarem valor global superior aos praticados no
mercado ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles
que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos
legais e regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

5.3 HABILITAÇÃO
5.3.1 Para a habilitação dos interessados na licitação, exigir-se-ão, exclusivamente, os
documentos mencionados no item XIII do preâmbulo.
6. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
6.1 FASE INICIAL
6.1.1 A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no item X do
preâmbulo, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento,
comprovando que possui os necessários poderes para formulação de propostas,
lances, negociação e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.

6.1.2

Concluída a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao pregoeiro a
Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação, conforme o modelo constante do anexo VI, o Envelope A Propostas
de Preços e o Envelope B – Habilitação.
6.1.3 Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com
a respectiva documentação, não cabe desistência da proposta.
6.1.4 A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação
será realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada
pelos licitantes e pelo pregoeiro.
6.1.5 O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as
propostas nele contidas, bem como a regularidade das mesmas.
6.1.6 O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor
preço e aquelas que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até
10% (dez por cento) relativamente à de menor preço.
6.1.7 Quando não forem verificadas, no mínimo 03 (três) propostas escritas de preços
nas condições definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as propostas
subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
6.1.8 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais e
ocorrendo empate nas propostas que não permita mais lances, a licitação será
decidida por sorteio.
6.1.9 Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e
esteja com o preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser
aceita devendo o pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
6.1.10 Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá
o pregão e estabelecerá uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias
úteis, para o recebimento de novas propostas.
6.2 ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
6.2.1 Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de
lances verbais pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e
distinta, apresentar seus lances, a começar com o autor da proposta selecionada de
maior preço e seguido dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais
cobertura da oferta de menor valor. A diminuição da proposta decorrente da
competição por lances verbais será estabelecida em percentual que deverá ser
descontado no valor da proposta inicial de cada item que compõe o Lote.
6.2.2 Somente serão admitidos lances verbais em valores inferiores aos anteriormente
propostos pelo mesmo licitante (redação dada pela Lei nº. 9.658 de 04 de outubro de
2005, não poderá ser igual a outro lance já ofertado.
6.2.3 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.2.4

Encerrada a etapa de lances, caso o menor preço tiver sido ofertado por
microempresa ou empresa de pequeno porte, que tenha declarado sua situação
como tal na forma estabelecida no item 5.1.4 deste Edital, esta será declarada

vencedora;
Caso a proposta de menor preço tiver sido ofertada por empresa que não seja
microempresa ou empresa de pequeno porte, ou que não tenha declarado sua
situação como tal na forma estabelecida no item 5.1.4 deste Edital, o Pregoeiro
analisará as propostas de preços com valores até 5% (cinco por cento) superiores à
de menor preço e:
6.2.6 Não havendo, dentro desse intervalo, proposta apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte, será declarada vencedora a empresa que ofertou a
proposta de menor preço;
6.2.7 Havendo, dentro desse intervalo, proposta(s) apresentada(s) por microempresa(s)
ou empresa(s) de pequeno porte, o Pregoeiro procederá da seguinte forma:
6.2.8 Dará oportunidade à microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada para que apresente uma última oferta, de valor obrigatoriamente inferior
ao da proposta de menor preço;
6.2.9 Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma do item
anterior, efetivar nova oferta de preço, será, então, declarada vencedora;
6.2.10 Caso contrário, será convocada a microempresa ou empresa de pequeno porte
classificada subsequentemente, e as demais, obedecida a ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
6.2.10.1 Caso a vencedora seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de participante, a
mesma não será inabilitada de imediato, nos termos do que preconiza a Lei
Complementar nº. 123/06, a esta será concedida o prazo de dois dias úteis,
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, para
regularização das pendências verificadas, sendo que, a ausência da regularização
no prazo ora assinalado implicará na decadência do seu direito de ser contratada,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para firmar a contratação, ou revogar a licitação.
6.2.11 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
6.2.12 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.
6.2.13 Sendo aceitável a proposta de menor preço, o pregoeiro dará início à fase de
habilitação com a abertura do envelope contendo a documentação do proponente da
melhor oferta, confirmando as suas condições de habilitação.
6.2.14 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será
declarado vencedor.
6.2.15 Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilita tórias, o
pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a
sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente e assim
sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às condições
estabelecidas neste edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
6.2.16 O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da
sessão, na qual serão registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os
licitantes credenciados; as propostas escritas e os lances verbais apresentados, na
6.2.5

ordem de classificação; a análise da documentação exigida para habilitação; os
recursos interpostos e demais ocorrências relevantes.
6.2.17 A Ata da sessão deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes
presentes.
6.2.18 Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços
readequada ao que foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade
com a proposta escrita, a qual deverá ser apresentada no prazo máximo de 02
(dois) dias úteis, após o encerramento da sessão.
7. RECURSOS
7.1 Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar,
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da
síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e
motivada implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente, a
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro.
7.2 Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis
para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentarem contrarazões, se quiserem, em igual prazo, cuja
contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do
recorrente.
7.3 O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do
órgão ou entidade promotora da licitação, será realizado pelo pregoeiro no prazo de até
03 (três) dias úteis.
7.4 A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias
úteis para decidir o recurso.
7.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
8.1 Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor,
homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
8.2 A licitante que convocada para assinar o Contrato e deixar de fazê-lo no prazo fixado
dela será excluída, sem prejuízo das aplicações das penalidades cabíveis.
8.3 A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à
contratação.
9. CONTRATAÇÃO
9.1 Documentos necessários para assinatura de Contrato:
A(s) Pessoa(s) Jurídica(s) vencedor(as), deverão apresentar em até 03 (três) dias úteis
a partir da Homologação os seguintes documentos para assinatura de contrato, com pena
da perda do direto para que não o fizer no prazo estipulado:
a) Cópia do CRLV do Veículo de 2018;
b) Cópia da Carteira de Habilitação Categoria “D” do condutor do Veículo;

c) Laudo de Vistoria emitido pela Coordenadoria de Transportes de Itambé ou Declaração de
condições de trafegabilidade do Veículo;
d) Utilização de faixas nas laterais e no fundo do veículo com o dizer “ESCOLAR” conforme
manual de identificação do FNDE;
Obs.: O veículo não estando em nome da Pessoa Jurídica adjudicada, deverá ser anexado
aos documentos exigidos no subitem 9.1, além do Contrato de Comodato e/ou Locação do
Proprietário para com a Pessoa Jurídica, com firmas do Comodante e do Comodatário
devidamente reconhecidas em cartório.
9.2 O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato decorrente do processo
licitatório, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo de até 3 (três) dias
corridos, sob pena de decair do direito à contratação, caso não cumpra com a
exigência citada no item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8666/93.
9.3 Como condição para celebração da contratação, o licitante vencedor deverá manter
todas as condições de habilitação.
9.4 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das
propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
9.5 A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
9.6 A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, na forma prevista no art. 65, inciso II, § 1º da Lei nº.
8.666/93 atualizada.
9.7 As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja
resultado de acordo entre os contratantes.
9.8 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.
10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1 Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou
crédito em conta corrente, no prazo de até 10 (dez) dias do mês.
10.2 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da contratada.
10.3 A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu
efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
10.4 O contratante descontará da fatura o valor correspondente às faltas ou atrasos na
entrega dos fornecimentos ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.

10.5 As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento
dos impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização
dos fornecimentos.
11. MANUTENÇÃO DE CONDIÇÕES DA PROPOSTA / REAJUSTAMENTO E
REVISÃO
11.1 Em consonância com a Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações, a revisão de
preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço
que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
12. REGIME DE EXECUÇÃO
12.1 O Regime de execução do contrato está definido no item VIII do preâmbulo deste
Edital.
13. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO e RECEBIMENTO DO OBJETO
13.1 Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato,
na forma prevista na Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, ficando esclarecido
que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
13.2 O recebimento do objeto se dará, segundo o previsto na Lei nº 8.666/93 e posteriores
alterações, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento
provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerarse-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os
efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
14. PENALIDADES
14.1 Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei nº. 8.666/93 e
posteriores alterações, sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.
14.2 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda
na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do fornecimento/serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento/serviço
não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
14.2.1 A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

14.2.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia
prestada – quando exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido
exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
14.2.3 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
14.3 Será advertido verbalmente, pelo presidente da comissão, o licitante cuja conduta vise
perturbar o bom andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua
retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.
14.4 Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos atos ilícitos
previstos na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações posteriores.
14.5 Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram nos ilícitos previstos na Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002 e suas alterações posteriores.
14.6 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato.
15. RESCISÃO
15.1 A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas na Lei Federal nº. 8666/93 e posteriores
alterações.
15.2 A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrita por parte do
contratante nos casos enumerados na Lei Federal nº 8.666/93 atualizada.
15.3 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da contratada, será ressarcido dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
16. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
16.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº. 8.666/93 atualizada.
17. IMPUGNAÇÕES
17.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do
pregão, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o
ato convocatório do Pregão, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de
um (01) dia útil.
17.2 Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para realização
do certame.
18. DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o
pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à
divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
18.2 O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos,
procedendo ao registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos
mesmos, bem como promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento
ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
18.3 O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do
procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
18.4 Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em
vigor.
18.5 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da
Comarca de ITAMBÉ-Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
19. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
19.1 As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto
desta licitação poderão ser prestados no local e horário indicados no item X do
preâmbulo
e
através
do
telefone/fax:
(77)
3432-1112.
Email
licitações@itambé.ba.gov.br
20. ÍNDICE DE ANEXOS
São partes indissociáveis deste Instrumento os seguintes anexos:
I.
Termo Referencial – Especificação do objeto.
II.
Modelo de Proposta de Preços;
III.
Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame;
IV.
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
V.
Modelo de Ata de Registro de Preço
VI.
Minuta de Contrato;
VII.
Modelo de Declaração de Conhecimento;
VIII.
Modelo de declaração de habilitação preliminar – ME/EPP;
IX.
Modelo dos uniformes.
Itambé- Ba, 21 de abril de 2018.

Pregoeira Oficial

E DI T AL DO P REG ÃO P RESE N CI AL P AR A R E GIS T RO D E P RE ÇO N.º
042 / 2018
ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA/PROPOSTA DE PREÇO

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
NOME FANTASIA:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
CIDADE:
CEP:

Número
042/2018

INSCRIÇÃO:

TELEFONE:

ESTADO:
CELULAR:

E-MAIL:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR,
PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO
DO EDITAL.
JUSTIFICATIVA: A Prefeitura Municipal de Itambé vem promovendo uma ação notável em
benefício da população deste Município, através de transporte escolar mais digno e mais
seguro. O fornecimento do transporte escolar digno deve ser além de uma obrigação, uma
possibilidade de vida de melhoria para diversas crianças, tendo em vista que possibilita o
acesso a educação.
REQUISITOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
- Faz-se necessário que a empresa interessada em participar do certame licitatório preencha,
no mínimo, o seguinte requisito: Ter veículos adequados para cada tipo de demanda que está
sendo solicitada, em obediência ao disposto por todas legislação Municipal, Estadual e Federal.
- Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão
circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos
Estados, Municípios e do Distrito Federal (Art. 136 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997Código de Trânsito Brasileiro). A autorização referida deverá ser afixada na parte interna do
veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada condução de
escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante (Art. 137).
- Para tanto, exige-se:
a) registro como veículo de passageiros;
b) inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, a ser
realizada pelo CONTRAN;
c) pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia
altura, em toda a extensão das partes laterais e traseiras da carroçaria, com o dístico
ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as
cores aqui indicadas devem ser invertidas;
d) equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;
e) lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;

f) cintos de segurança em número igual à lotação;
g) outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN;
h)A prestadora de serviço de transporte escolar deverá, obrigatoriamente, atender a legislação
vigente;
j)O serviço de transporte escolar deverá estar à disposição das escolas em cumprimento ao
estabelecido no Calendário Escolar;
- O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes
requisitos (Art. 138 do Código de Trânsito Brasileiro):
a) ter idade superior a vinte e um anos;
b) ser habilitado na categoria D;
c) não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações
médias durante os doze últimos meses;
- O disposto acima não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em
seus regulamentos, para o transporte de escolares (Art. 139 do Código de Trânsito Brasileiro).



LOTE 01
As linhas integrantes do Lote 01, deverão ser cotadas através do Km a ser rodado.

SAÍDA/LINHAS/ROTAS
/ITINERÁRIO

Nº

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

FAZ COREGO DO
CABOCLO _ JIBOIA _
ITAMBÉ ( MATUTINO)
BARRA DA
CAPIVARA_FORMOSA
_BANANEIRA_ITAMBÉ
( MATUTINO)
BREJINHO_FORMOSA
_BANANEIRA_ITAMBÉ
(NOTURNO)
CAETANO_GUELÊS_IT
AMBÉ ( MATUTINO)
CAPIÃO_BALSA_ITAM
BÉ
( MATUTINO)
BALANCINHA _
REGIÃO _
CATOLEZINHO (
VESPERTINO E
NOTURNO)
BOA _ REGIÃO _
CATOLEZINHO
(MATUTINO E
VESPERTINO)

COM
REVESTIMENTO
ASFALTICO

SEM
REVESTIMENTO
ASFALTICO

-----

46 KM

27,652 KM

37,522 KM

27,654 KM

37,488 KM

----

46,686 KM

45,836 KM

21,402 KM

DISTÂNCIA
DA LINHA
TOTAL

46 KM

65,174 KM

65,142 KM

46,686 KM
67,238 KM

85,394 KM

85,394 KM

55 KM

55 KM

----

----

VALOR KM
RODADO

VALOR
TOTAL 200
DIAS
LETIVOS

8.

9.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

BOM JARDIM _
REGIÃO _
CATOLEZINHO
(VESPERTINO E
NOTURNO)
DR. KELLER _ REGIÃO
_ CATOLEZINHO
( VESPERTINO E
NOURNO)
FAZENDA
GUANABARA _
CATOLEZINHO
( NOTURNO)
FORTE LIDER _
REGIÃO E
CATOLEZINHO
( NOTURNO)
PAIXÃO_ km 9 E
CATOLEZINHO
(VESPERTINO E
NOTURNO)
RUINHA _ REGIÃO E
CATOLEZINHO
(VESPERTINO E
NOTURNO)
COLÔNIA_SÃO JOSÉ
(MATUTINO E
VESPERTINO)
ANÍSIO PASSOS_DOIS
RIACHOS_CAPINARA
MA _ITAMBÉ
(MATUTINO)
JOSÉ
JACINTO_GRACILIAN
O_BARRO
VERMELHO_ITAMBÉ
(NOTURNO)
LIXA_SANTO
ANTONIO_AGUA
BELA_JIBÓIA_JUSSAR
A
(MATUTINO)
PATAGÔNIA_JUSSAR
A_ITAMBÉ
(NOTURNO)
PEDRA_BARRO
VERMELHO
(MATUTINO)
PEDRA_BARRO
VERMELHO_ITAMBÉ
(NOTURNO)
SANTA
MARIA_ASSENTAMEN
TO DOS
APOSENTADOS_ITAM
BÉ

----

80 KM

80 KM

----

65 KM

65 KM

----

26,572 KM

26,572 KM

----

23,078 KM

23,078 KM

----

63 KM

63 KM

----

65 KM
65 KM

----

32.00KM

59,746 KM

18,604 KM

32.00KM

78,350 KM

67,402 KM
33,690 KM

33,712 KM

43,518 KM
----

43,518 KM
45,828 KM

27,652 KM

18,176 KM
84 KM
84 KM

29,526 KM
29,526 KM

(MATUTINO)
SAPUCAIA_ITAMBÉ
(MATUTINO)
SAPUCAIA_ITAMBÉ
22
(VESPERTINO)
UMBURANA_EMBARG
O_GUELES_CAETANO
23
(MATUTINO E
VESPERTINO)
21

26

Nº

28
29

30

31

32

33
34

42,168 KM

55.148 KM

50.584 KM
40,304 KM

40,304 KM
40.274KM
40.274KM

Lote 02
As linhas integrantes do Lote 02, deverão ser cotadas através de diária.

SAÍDA/LINHAS/ROTAS
/ITINERÁRIO

27

42,168 KM

50.584 KM

UMBURANA_WILSON
MONTANHA_ITAMBÉ
(MATUTINO)
UMBURANA_WILSON
MONTANHA_ITAMBÉ
(MATUTINO)



42,168 KM

55.148 KM

UMBURANA_EMBARG
24 O_GUELES_CAETANO
(MATUTINO) _ITAMBÉ
25

42,168 KM

ASSENTAMENTO
GAMELEIRA_BARRO
VERMELHO
(MATUTINO)
BARRO
VERMELHO_ITAMBÉ
(MATUTINO)
BARRO
VERMELHO_JUSSARA
(MATUTINO)
BREJINHO_FORMOSA
( MATUTINO
/VESPERTINO)
JOSÉ
JACINTO_GRACILIAN
O_BARRO VERMELHO
(MATUTINO)
L.A_DR.
SILVIO_ITAMBÉ
(MATUTINO)
MARÇAL_ITAMBÉ
(MATUTINO)
PATAGÕNIA_JUSSAR
A
(MATUTINO /
VESPERTINO)

COM
REVESTIMENTO
ASFALTICO

SEM
REVESTIMENTO
ASFALTICO

DISTÂNCIA
DA LINHA
TOTAL
33.368 KM

33.368 KM
33,690 KM

2,830 KM

36,520 KM

6,058 KM

16,132 KM

22,190 KM

----

20,976KM

20,976KM

30,880 KM

30,880 KM

16,942 KM

17,546 KM

34,488 KM

55,292 KM

----

55,292 KM

16.626 KM

16.626 KM

----

VALOR
DIÁRIA DO
VEÍCULO

VALOR
TOTAL 200
DIÁRIAS

35

36

37

38

39

GAMELEIRA_BARRO
VERMELHO
(MATUTINO)
RIACHO DE
AREIA_JUSSARA
(MATUTINO)
SANTO
ANTONIO_JIBÓIA_JUS
SARA
(MATUTINO)
PEDRA _ BARRO
VERMELHO
(VESPERTINO)
TRANSPORTE
ESCOLAR DAS SALAS
DE AEE DAS
ESCOLAS DO
MUNICIPIO
(MATUTINO E
VESPERTINO

6,036 KM

33.368KM

33.368 KM

26,858 KM

32,894 KM

28,238 KM

28,238 KM

38.128KM

38.128KM

29 KM
29KM

ALECCIENE CHAVES GUSMÃO.
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Valor Total Global:
Validade da Proposta:
Informações de quem assinará o Contrato:
Nome:
Cpf:
Rg:
Endereço:
Telefone/ Fax:
E-mail:

Declaro para os devidos fins que estão incluídos no preço total acima descrito todos os
custos diretos e indiretos decorrentes da prestação do serviço, objeto desta licitação.
Local e Data

Nome da Empresa
CNPJ
Responsável Legal
RG/ CPF
Assinatura do Representante Legal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018.
ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO Nº. ...
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE
................. QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE ITAMBÉ - BA, E A
EMPRESA....................

O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, por
intermédio da Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob nº, situada na, neste ato
representado pelo Sr. Prefeito, brasileiro, portador do CPF n° e RG. N°, residente na Rua,
legalmente investido e no exercício de pleno mandato, denominado CONTRATANTE, e a
Empresa ........................................., CNPJ nº ................, Inscrição Estadual nº ............... ,
situado à ......................................., vencedora do processo licitatório na modalidade Pregão
Presencial nº 042. , Processo Administrativo nº. 067/2018, neste ato representado pelo Sr.
.............................., portador de documento de identidade nº ............., emitido por ........... ,
doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato para
a Aquisição de ....................., que se regerá pelas Leis Federais 8.666/93, nº 10.520/02,
mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviço de Transporte Escolar no
Município de ITAMBÉ, de acordo com as especificações constantes do Edital e Anexos,
referente ao Pregão Presencial nº 042/2018.
§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato,
acréscimos ou supressões na aquisição dos materiais objeto do presente contrato, de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
§ 2° - A presente contratação está sendo formalizada de forma direta, por Modalidade
Pregão Presencial n° 042/2018, com base no, do art. 11, da Lei nº 10.520/02.
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 - As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão por conta
dos recursos municipais das Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:
Dotação Orçamentária:

III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1
O
Preço
Total
para
a
prestação
dos
serviços
será
de
R$...................................................................resultante das quantidades constantes da
Planilha Orçamentária e da proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencial Nº.
042/2018.
3.2 - O pagamento efetivar-se-á, após a entrega da planilha de execução dos serviços
aprovada pela secretaria Municipal de educação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da expedição da nota fiscal e da conclusão dos serviços de cada mês, de acordo com
as especificações;
§ 1° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e
outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel
cumprimento deste instrumento.
§ 2° - O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade de viagens efetuadas.
§ 3° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o
referido documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota
de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para
efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
§ 4º– Pelo serviços prestados objeto desta contratação, salientamos que as despesas serão
computadas da seguinte forma – 30% serão computados em pessoal e 70% serão
computados em insumos.
3.3- Os Preços ofertados serão fixos e reajustados anualmente.
3.4- Os preços constantes na proposta ou orçamento poderão sofrer revisões objetivando
manter o equilíbrio econômico financeiro pela variação do custo da produção –
efetivamente comprovado pelo fabricante do produto – até a data do faturamento de cada
remessa, conforme determina o art. 65, letra “d” da Lei Federal n.º 8.666/93.
3.5 - Os preços serão reajustados, na vigência do contrato e de suas eventuais
prorrogações, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
V = P x (I / Io), onde:
V = Valor do Preço Reajustado;
P = Preço Inicial;
Io = Índice setorial - coluna 35 - publicado pela Fundação Getúlio Vargas,
correspondente ao mês anterior da data da apresentação da Proposta de Preços;
I = Índice Setorial - coluna 35 - publicado pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente
ao mês anterior da data do efetivo adimplemento de cada parcela dos serviços.
3.6 - A aplicação do disposto no item acima, sobre o reajustamento dos preços, sujeita-se à
suspensão temporária estipulada no artigo 11 da Lei nº 8.880/94, de 27/05/94, adotando-se

automaticamente, a partir de sua vigência, independentemente de manifestação das partes,
as máximas reduções dos prazos de suspensão admitidos em atos previstos no seu
parágrafo primeiro, editados ou que a qualquer tempo venham a ser editados, em especial a
Medida Provisória número 910 de 22/02/95.
3.7 - O valor dos créditos expressos nos documentos de cobrança do Contratante, será
atualizado financeiramente no período decorrido entre o adimplemento da parcela a que se
refere e a data do efetivo pagamento, mediante a variação do IPCr ( Índice de Preços ao
Consumidor), nos termos da Lei nº 8.880/94, de 27/059 aplicando-se aqui o também
disposto no item anterior (item 3.4).
3.8 - Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento, serão devidos ao CONTRATADO,
além da atualização monetária estipulada no item anterior (item 3.5), juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” sobre o valor do documento de
cobrança pelo número de dias de atraso.
3.9 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela
CONTRATADA à CONTRATANTE descontos de 1% ( um por cento ) ao mês, calculado
“pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança, pelo número de dias de
antecipação.
IV - CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 – A prestação dos serviços, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis
nº 10.520/02 e nº 8.666/93, e as demais disposições constantes desse contrato.
4.2 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da execução do
objeto e registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia
será encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades
apontadas.
4.3 – O acompanhamento da prestação dos serviços será realizada por Servidor da
Prefeitura, que realizará verificação da conformidade do objeto com as especificações do
edital.
4.4 - A Prestação dos serviços será nos locais vistoriados e outros conforme termo de
referência/planilha orçamentária.
4.5 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à
contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
4.6 - O contrato será celebrado com duração de 10 (dez) meses contados da data de sua
assinatura podendo ser prorrogado desde que observadas as disposições dos Parágrafos 1º
e 2º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
V - CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 - A CONTRATADA OBRIGA-SE A:
a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02
(duas) vias, e serão separadas conforme requisições emitidas pelo Departamento de
Compras até 02 (dois) dias úteis antes da data do pagamento.
b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os
representantes legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à
CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as
obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de
ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer substituição do
gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
c) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como,
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros
afins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao
de solidariedade;
d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou
prejuízos
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa,
negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato,
diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos;
e) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços,
objeto deste Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus
subcontratados;
f) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela
Fiscalização da CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem
prejuízo do prazo final.
A CONTRATADA ainda deverá:
a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela Contratante
b) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus
empregados e prepostos, quando nas dependências Contratante, ou em qualquer
outro local onde estejam prestando os serviços objeto desta licitação, devendo adotar
as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor.
c) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a
execução dos serviços objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não
prevista neste, tenha que ser apresentada, para aprovação e implementação, sem
ônus adicionais para a Contratante.
d) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos,
incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, salários e quaisquer outros encargos necessários à
perfeita execução do objeto desta licitação.

e) Apresentar os profissionais alocados na prestação dos serviços com pontualidade,
devidamente identificados e uniformizados.
f) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e
serviços disponibilizados nos Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não
responde solidária ou subsidiariamente por esses pagamentos, que são de única e
inteira responsabilidade da empresa contratada.
g) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na
legislação pertinente.
h) Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços, objeto desta licitação, que
envolva o nome da Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.
i) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que
envolvam a Contratada, independentemente de solicitação;
j) Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado
causa.
k) Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com
terceiros, bem como responder por todos os efeitos desses contratos perante
terceiros e a própria Contratante.
l) Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, e quando for o caso,
com relação a funcionários de terceiros contratados;
m) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos
recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços
contratados;
n) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados,
prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei,
relacionadas com o cumprimento do presente contrato;
o) Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a contratada adotará as
providências necessárias no sentido de preservar a Contratante e de mantê-la a salvo
de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer natureza e, não
o conseguindo, se houver condenação, reembolsará a Contratante das importâncias
que este tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias
úteis a contar da data do efetivo pagamento.
p) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que os serviços contratados
se realizem com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade;
q) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII
da Lei nº 8.666/93.
r) A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s):
a) Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;
b) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;
c) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa
da União e Tributos Federais;
d) Prova de regularidade junto ao INSS;
e) Prova de regularidade junto ao FGTS;

f) Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.
VI - CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do
Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto
ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações;
b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar
a execução dos serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e
administrativamente o mesmo;
d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e
administrativos, necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e
desimpedidas as áreas onde serão realizados os serviços, objeto deste contrato.
VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO
7.1 - O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço Global, conforme
Planilha Orçamentária de Preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao Edital
do Pregão Presencial N° 042/2018 e seus Anexos, que a este integra, independentemente
de transcrição, e à Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações introduzidas pela
Lei Federal N° 8.883/94.
7.2 - A Prestação dos serviços serão diário por km, conforme proposta realinhada a este
instrumento.
§ único - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, só se concretizará após
adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, da Lei nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações.
VIII - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1 - Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções
civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório:
8.2 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
8.3 - Multa por atraso imotivado do fornecimento do Produto, nos prazos abaixo definidos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior
a 5 (cinco) dias, desistência na entrega do material;
b) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto;

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da
nota de empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura
do fornecimento do produto;
d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de
empenho ou documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento
do produto.
e)
8.4 - Suspensão nos prazos abaixo definidos:
a) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do
contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal;
b) suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do
prejuízo causado à Administração Pública Municipal;
c) não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos
estabelecidos no contrato: multa de 10% e 20%;
d) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e prévia comunicação à
administração: multa de 10% a 20%;
e) adulterar ou alterar características física, química ou biológica do produto fornecido:
multa de 20%;
f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto falsificado, furtado,
deteriorado, ou danificado: multa de 20%.
8.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem
8.3 e 8.4.
8.6 - A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública
Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e
contratações no âmbito do município até o comprimento de penalidades que lhe foi imposta
8.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de ocorrido o prazo de penalidade aplicada.
8.8 - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e no prazo máximo de 05
(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda,
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Administração.
8.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado deverá
recolher a multa por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou
responderá pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente.

8.10 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e
depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à
Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato.
8.11 - As sanções prevista no item 08 deste edital são de competência exclusiva do titular da
Secretaria Municipal, permitida a delegação para a sanção prevista no sub-item 8.4
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vistas.
8.12 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa.
8.13 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa prévia do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada
vista do processo.
IX - CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
9.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA,
conforme art. 78 da lei 8.666/93:
9.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
9.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da entrega dos produtos adquiridos, nos prazos e condições estipulados;
9.1.3 - O atraso injustificado no início da entrega;
9.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
9.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
9.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
9.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
9.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
9.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
9.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
9.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;

9.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
9.2 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato
reconhecido pelas partes os direitos da Administração Pública, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n· 8.666/93 e suas alterações.
9.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
9.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 9.1.1 a 9.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
9.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE;
9.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
9.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
9.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
Parágrafo Único - No caso de rescisão deste Contrato, a Contratada receberá, apenas, o
pagamento relativo ao objeto fornecido à Contratante.
X - CLÁUSULA DÉCIMA - COBRANÇA JUDICIAL
10.1 - As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de
execução, constituindo este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança
direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - É vedado à CONTRATADA transferir este Contrato a terceiros.
11.2 - Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente registrada.
11.3 - São partes integrantes deste Contrato o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº
001/2017 e seus Anexos, incluindo as condições ali estabelecidas e as correções e
esclarecimentos feitos durante o processo licitatório, bem como as Propostas de Preço da
CONTRATADA.
11.4 - Os bens objeto deste Contrato serão fornecidos em embalagem adequada.
XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

12.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Itambé - BA, Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente Contrato, das testemunhas.
12.2 - E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três)
vias de igual teor e forma na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

ITAMBÉ - BA,

PREFEITURA
ITAMBÉ
Contratante
Testemunha
RG:

MUNICIPAL

DE

de

.......................................
............................
Empresa Contratada
Testemunha
RG:

2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº.
ANEXO III
PROCURAÇÃO

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº. ........................, com
sede à ......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou
sócios, com qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço) pelo presente instrumento de procuração, nomeia e
constitui, seu Procurador o Senhor(a) ....................................................... ,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº.
.............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº. ....., residente à rua
..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem
confiro amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de XXXXXXX – BA,
praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na
modalidade de Pregão Presencial nº. 042/2018, conferindo-lhe, ainda, poderes
especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais,
negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos
ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.
XXXXXXX - BA
de
2018.
(N
Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Pç. Osório Ferraz n-01, Centro, Fone/Fax: 77 3432-1112, CEP: 45140-000
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018.
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº........................ , com
sede à ..................................... , declara, sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer
ocorrências posteriores. Declara, ainda, da ciência de cumprir plenamente os
requisitos de habilitação, conforme preceitua o art. 4º inciso VII, sob pena das
sanções previstas do art. 7º da Lei 10.520/02.

...........................

de

de 2018.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018.
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

A empresa

, inscrita no CNPJ/MF nº.
, com sede à
,
representada pelo Sr.
, portador do RG nº
e inscrito no CPF/MF nº
, declara,
sob as penas previstas em lei, que em suas instalações, não há realização de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a
realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.

(N
NOME DA ASSINATURA DO RESPONSAVÉL )
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PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2018.
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos
para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02,
termos conhecimento de todas as informações e das condições para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei
Complementar nº 123/06, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de
pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão
pública , na condição de microempresa e que não estamos incursos nas
vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão
pública , na condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas
vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver
restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização
procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis , cujo termo inicial
corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , cientes de
que a não-regularização da documentação , no prazo previsto implicará
decadência do direito à contratação , sem prejuízo das sanções previstas na
Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86 .
de

de 2018.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018
ANEXO VII
ATESTADO DE VISITA
Atestamos para os devidos fins, que a empresa .............................................., visitou
os locais onde serão realizados os serviços do Transporte Escolar do Município de
XXXXXXX- BA, e tomou conhecimento das condições locais de todas as linhas e
roteiros, movida pela Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018.

XXXXXXX - BA, .................. de..................... de 2018.

Responsável pelo Transporte Escolar

OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao pregoeiro, junto ao credenciamento
como condição de participação no certame. Se o licitante optar em não fazer a visita
das linhas este deverá apresentar relatório demonstrativo das especificidades
(distâncias, trafegabilidade, pavimentação e peculiaridades).
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR – ME/EPP

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
0XX/2018

HABILITAÇÃO PRELIMINAR PARA MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (EPP)
A
empresa
,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
n.°
,
com
sede
na
Av
.
CEP:
.
,
declara
que
está
enquadrada
como
microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com a definição
do art. 3ª da Lei Complementar n.º 123/2006 (Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), e que atende plenamente
a todos os requisitos para esse enquadramento.
Declara, também, que deseja que lhe sejam aplicados os benefícios conferidos
no Capítulo V da Lei 123/2006.
Declara, ainda, na forma e sob as penas da Lei 10.520/2002, que cumpre
plenamente os requisitos de Habilitação exigidos para participação nesta
licitação, ressalvada, no que se refere à regularidade fiscal, a seguinte
situação: <indicar a certidão que estiver com restrição, ver item XIII.2 do edital,
ou indicar „sem ressalva‟>.
Por ser verdade, firma o presente em uma única via.

,

de

de 2018

IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CARIMBO DO CNPJ OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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