
 

 
EDITAL DO PREG ÃO PRESENCI AL N. º  034 /2018  

P ARTE A –  PRE ÂMBULO 
 

I  REGÊNCIA LEGAL 

A presente licitação e consequente contratação serão regidas pelas seguintes normas: 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 (subsidiariamente); Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; e pelas demais normas 
pertinentes, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e seus Anexos 

 

II  ÓRGÃO/REPARTIÇÃO INTERESSADA E SETOR: 

   Secretaria Municipal de Educação 

 

III  NÚMERO DE ORDEM: IV  TIPO DE LICITAÇÃO: 

Pregão Presencial para 
Registro de preço 

N.º 034/2018           (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 deste Edital  

 

VI  PROCESSO ADMINISTRATIVO   067/2018. 

VII Dotação Orçamentária: A despesa com a presente licitação correrá à conta da 
dotação orçamentária do MUNICÍPIO DE ITAMBÉ para o exercício de 2018, sob a 

seguinte classificação: Órgão: 08- secretaria Municipal de Educação, Atividades: 2.043, 
2.045, Elemento de Dispensa: 3.3.9.0.39.00, Fonte: 00; 01;19 

 

VIII – REGIME DE EXECUÇÃO IX – PRAZO 

Indireto Por Preço global 
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: 

Endereço: 
Centro Administrativo Municipal de Itambé, Praça Osório Ferraz, 01,– 
Bairro Centro, CEP: 45140-000 

Data:     08/06/2018 Horário: 09:00 horas 

 

XI – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

a)  
Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas as 
exigências estabelecidas neste Edital 

b)  
Não poderão participar da presente licitação os que estejam suspensos de licitar ou 
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. 

e)  

VISITA TÉCNICA: 

A vistoria não é obrigatória, entretanto caso o interessado em participar deste 
Pregão queira realizá-la com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de 
dificuldades existentes, deverá realizar mediante prévio agendamento de data e 
horário. devendo ser realizada até 24 horas antes da sessão. O responsável 
técnico da empresa e/ou procurador devidamente munido de procuração publica 
deverá agendar a visita através do e-mail licitacoesitambe2017@hotmail.com. 
(TCU, Acordão nº 906/2012, Plenário, Rel. Min. Ana Arraes, DOU de 23/04/2012). 

O licitante deverá vistoriar o local onde serão executados os serviços, em 
companhia de servidor(a) do Setor de Transporte da Prefeitura Municipal, conforme 
designação da autoridade competente, com o objetivo de se inteirar das condições 
e do grau de dificuldade existentes.  

Em nenhuma hipótese o licitante poderá alegar desconhecimento das condições 
existentes para elaboração do orçamento e das planilhas, bem como para a 
execução do contrato e cumprimento das obrigações decorrentes. 

 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; 

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. 

 

 

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: 45140-
000 ITAMBÉ – BA. 

mailto:licitacoes@itambe.ba.gov.br


 

Horário: 07.00 as 12:00 horas. Telefone: (77) 3432-1112 

Servidor responsável e 
decreto de 
designação: 

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. 

b)  

Em se tratando de sociedades empresariais, do ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente 
registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários 
comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores. 

c)  

No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com 
suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, 
acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais 
administradores. 

d)  
Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
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 

 

XIII.2 – REGULARIDADE FISCAL, COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO: 

a)  
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do 
licitante. 

b)  
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 

c)  
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. 

d)  Apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 

e)  

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: 

a)  

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 
o desempenho de atividade compatível com o objeto da licitação TRANSPORTE 
ESCOLAR.  
Os Atestados devem ser emitidos em nome da licitante;  

 Atestados emitidos por órgãos públicos deverão estar acompanhados da 
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. 

b)  
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; 

c)  

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. 

d)  

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); 

e)  
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: 

a) 
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
Pessoa Jurídica, com data de no máximo 30 (trinta) dias da data da sessão da 
abertura dos envelopes contendo toda a documentação de habilitação. 

b) 

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2016), já 
exigíveis e apresentados na forma de lei, que comprovem boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
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. 



 

c) 

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:  
 
          (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 VIII 
deste Instrumento. 

 
P ARTE B –  D ISPOSIÇÕES GERAI 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. 

 
 
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.  

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5450.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5450.htm


 

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 VI, 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 
 
O licitante deverá apresentar sua proposta contendo o valor global para a execução dos 

serviços propostos, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e 



 

despesas decorrentes da execução do objeto, mediante o preenchimento do “Modelo 
de Proposta”, conforme formulário constante do Anexo II. 

5.2.1. A proposta deverá estar acompanhada de Planilha de Custos e Formação de Preços 
(Anexo III), com detalhamento de todos os elementos que influenciam no custo 
operacional, na forma dos Anexos deste Edital. 

5.2.1.1. Deverá ser apresentada uma Planilha de Custos e Formação de Preços para cada 
rota, de forma individualizada. 

5.2.2. Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da 
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, 
não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o 
serviço ser prestado sem ônus adicional ao Município. 

5.2.2.1. A optante pelo Simples Nacional, contratada para execução de objeto contratual que 
acarrete sua vedação à permanência no regime especial de arrecadação, deverá 
comunicar sua exclusão à Receita Federal do Brasil tempestivamente (arts. 17, XII, 
30, II, e 31, II, da Lei Complementar nº 123). 

5.2.3. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os 
serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.2.4. Caso haja equívoco no dimensionamento dos quantitativos da proposta, a 
CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente, devendo complementá-los, caso 
o previsto inicialmente não seja satisfatório para o atendimento do objeto deste 
Pregão, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no artigo 57, §1º, da Lei 
nº 8.666/93. 

5.2.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.2.6. Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços 
correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa 
inflacionária. 

5.2.7. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

5.2.7.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos 
por extenso, prevalecerão estes últimos. 

5.2.8. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

5.2.8.1. A desclassificação das propostas será sempre fundamentada e registrada na ata da 
sessão, com possibilidade de acompanhamento pelos licitantes. 

5.2.9. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

5.2.10. A proposta deverá ter prazo mínimo de validade de 60 (sessenta dias) consecutivos, 
contados da data da abertura da sessão pública virtual. 

 



 

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 VII, 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; 

6.2.5  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 
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, considerar-
se-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 Planilha de Composição de custos e Formação de preços; 
IV. Modelo de Atestado de Vistoria (visita técnica); 
V. Minuta de Contrato; 
VI. Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame; 
VII.  Modelo de Declaração de Conhecimento; 
VIII. Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor; 
IX.        Modelo de declaração de habilitação preliminar – ME/EPP. 



 

 
 
Itambé- Ba, 21 de Abril de 2018. 

 
 
 
 

 EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

  



 

ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA/PROPOSTA DE PREÇO 

 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 

Número 
034/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 

 
OBJETO:  
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR, PARA 
ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO 
EDITAL. 
 
JUSTIFICATIVA:  
 
a) Considerando os princípios legais da administração pública, quanto à legalidade, 
moralidade, economicidade e eficiência; 
 
b) Considerando que a Secretaria Municipal de Educação tem por finalidade precípua o 
oferecimento de uma educação de qualidade às crianças e jovens do Sistema Municipal de 
Ensino, e que nessa perspectiva, é que as condições adequadas de acesso às escolas 
tornam-se imprescindíveis, sendo a ausência de transporte escolar rural gratuito aos alunos 
uma barreira intransponível ao exercício Constitucional do Direito à Educação, direito este, 
que está garantido no inciso VII, do art. 208 da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, in verbis: 
 

(...) 
“Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a 
garantia de: 
(...) 
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 
básica, por 
meio de programas suplementares de material didático escolar, 
transporte, 
alimentação e assistência à saúde”. (grifamos) 

 
c) Anota-se, ainda, que a legislação infraconstitucional também traz disposições legais 
no mesmo sentido: 
 

“Art. 11 – Os Municípios incubir-se-ão de: 
VI – assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal; (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/96)”. 
 
“Art. 54 – É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas 



 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
de. (Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/1990)”. 
(grifos nossos) 

 
d) Assim, no cumprimento dos comandos legais retrocitadas, que sinaliza o dever do 
Estado/Município de Itambé/BA de prestar o adequado serviço de transporte escolar rural 
aos alunos do Sistema Municipal de Ensino, como garantia de efetivo acesso ao ensino 
básico, justifica-se esta contratação. 
 
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 
1997-Código 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) O veículo utilizado para a execução de serviços de transporte escolar não poderá ter mais 
de 15 (quinze) anos de vida útil; 
i) 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; 



 

SETOR SOLICITANTE 
 

Contratação de serviço de Transporte Escolar com a finalidade de atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Itambé. 
 
 
 

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

Nº 
SAÍDA/LINHAS/ROTAS

/ITINERÁRIO 

COM 
REVESTIMENTO 

ASFALTICO 

SEM 
REVESTIMENTO 

ASFALTICO 

DISTÂNCIA 
DA LINHA 

TOTAL 

VALOR KM 
RODADO  

VALOR 
TOTAL 200 

DIAS 
LETIVOS  

1.  

 
FAZ COREGO DO 

CABOCLO _ JIBOIA _ 
ITAMBÉ ( MATUTINO) 

----- 46 KM 

 
46 KM 

  

2.  

BARRA DA 
CAPIVARA_FORMOSA
_BANANEIRA_ITAMBÉ 

( MATUTINO) 

27,652 KM 37,522 KM 

 
65,174 KM 

 

  

3.  
BREJINHO_FORMOSA
_BANANEIRA_ITAMBÉ  

(NOTURNO) 
27,654 KM 37,488 KM 

65,142 KM   

4.  
CAETANO_GUELÊS_IT
AMBÉ   ( MATUTINO) 

---- 46,686 KM  
46,686 KM   

5.  
CAPIÃO_BALSA_ITAM

BÉ 
( MATUTINO) 

45,836 KM 21,402 KM 
67,238 KM   

6.  

BALANCINHA _ 
REGIÃO  _ 

CATOLEZINHO ( 
VESPERTINO E 

NOTURNO) 

---- 

85,394 KM 85,394 KM   

7.  

BOA _ REGIÃO _ 
CATOLEZINHO  
(MATUTINO E 
VESPERTINO) 

---- 55 KM 55 KM   

8.  

BOM JARDIM _ 
REGIÃO  _ 

CATOLEZINHO 
(VESPERTINO E 

NOTURNO) 

---- 80 KM 80 KM   

9.  

DR. KELLER _ REGIÃO 
_ CATOLEZINHO 
( VESPERTINO E 

NOURNO) 

---- 65 KM 65 KM   

10.  

FAZENDA 
GUANABARA _ 
CATOLEZINHO 

( NOTURNO) 

---- 26,572 KM 26,572 KM   

11.  
FORTE LIDER _ 

REGIÃO E 
CATOLEZINHO 

---- 23,078 KM 23,078 KM   



 

( NOTURNO) 

12.  

PAIXÃO_ km 9 E 
CATOLEZINHO 

(VESPERTINO E 
NOTURNO) 

---- 63 KM 63 KM   

13.  

RUINHA _ REGIÃO E 
CATOLEZINHO 

(VESPERTINO E 
NOTURNO) 

---- 

65 KM 

65 KM   

14.  
COLÔNIA_SÃO JOSÉ 

(MATUTINO E 
VESPERTINO) 

---- 32.00KM 
 

32.00KM 
  

15.  

ANÍSIO PASSOS_DOIS  
RIACHOS_CAPINARA

MA _ITAMBÉ 
(MATUTINO) 

 
59,746 KM 

 
18,604 KM 

 
78,350 KM 

  

16.  

JOSÉ 
JACINTO_GRACILIAN

O_BARRO 
VERMELHO_ITAMBÉ 

(NOTURNO) 

 
33,690 KM 

 
33,712 KM 

 
67,402 KM 

  

17.  

LIXA_SANTO 
ANTONIO_AGUA 

BELA_JIBÓIA_JUSSAR
A 

(MATUTINO) 

---- 
 

43,518 KM 

 
43,518 KM 

  

18.  
PATAGÔNIA_JUSSAR

A_ITAMBÉ 
(NOTURNO) 

27,652 KM 18,176 KM 
45,828 KM   

19.  

PEDRA_BARRO 
VERMELHO 
(MATUTINO) 

 84 KM 

84 KM   

PEDRA_BARRO 
VERMELHO_ITAMBÉ 

(NOTURNO) 

20.  

SANTA 
MARIA_ASSENTAMEN

TO DOS 
APOSENTADOS_ITAM

BÉ 
(MATUTINO) 

 29,526 KM 

29,526 KM 
 

  

21.  
SAPUCAIA_ITAMBÉ 

(MATUTINO) 
 

42,168 KM 42,168 KM   

22.  
SAPUCAIA_ITAMBÉ 

(VESPERTINO) 
 

42,168 KM 42,168 KM   

23.  

UMBURANA_EMBARG
O_GUELES_CAETANO 

(MATUTINO E 
VESPERTINO) 

 55.148 KM 

 
 

55.148 KM 

  

24.  
UMBURANA_EMBARG
O_GUELES_CAETANO 
(MATUTINO) _ITAMBÉ 

 50.584 KM 50.584 KM 

  

  

25.  
UMBURANA_WILSON 
MONTANHA_ITAMBÉ 

 40,304 KM 
40,304 KM   



 

(MATUTINO) 

26.  
UMBURANA_WILSON 
MONTANHA_ITAMBÉ 

(MATUTINO) 
 40.274KM 

40.274KM   

 

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

Nº SAÍDA/LINHAS/ROTAS
/ITINERÁRIO 

COM 
REVESTIMENTO 

ASFALTICO 

SEM 
REVESTIMENTO 

ASFALTICO 

DISTÂNCIA 
DA LINHA 

TOTAL 

VALOR 
DIÁRIA DO 
VEÍCULO 

VALOR 
TOTAL 200 

DIÁRIAS  

27.  

ASSENTAMENTO 
GAMELEIRA_BARRO 

VERMELHO 
(MATUTINO) 

 33.368 KM 

33.368 KM   

28.  
BARRO 

VERMELHO_ITAMBÉ 
(MATUTINO) 

33,690 KM   2,830 KM 36,520 KM   

29.  BARRO 
VERMELHO_JUSSARA 

(MATUTINO) 

  6,058 KM 16,132 KM 22,190 KM   

30.  BREJINHO_FORMOSA 
( MATUTINO 

/VESPERTINO) 

---- 20,976KM 20,976KM   

31.  JOSÉ 
JACINTO_GRACILIAN

O_BARRO VERMELHO 
(MATUTINO) 

----  
30,880 KM 

 
30,880 KM 

  

32.  L.A_DR. 
SILVIO_ITAMBÉ 

(MATUTINO) 

16,942 KM 17,546 KM 34,488 KM   

33.  MARÇAL_ITAMBÉ 
(MATUTINO) 

55,292 KM ---- 55,292 KM   

34.  PATAGÕNIA_JUSSAR
A 

(MATUTINO / 
VESPERTINO) 

 16.626 KM 16.626 KM   

35.  GAMELEIRA_BARRO 
VERMELHO 
(MATUTINO) 

 33.368KM 33.368 KM   

36.  RIACHO DE 
AREIA_JUSSARA 

(MATUTINO) 

6,036 KM 26,858 KM 32,894 KM   

37.  SANTO 
ANTONIO_JIBÓIA_JUS

SARA 
(MATUTINO) 

 28,238 KM 28,238 KM   

38.  PEDRA _ BARRO 
VERMELHO 

(VESPERTINO) 

  
38.128KM 

 
38.128KM 

  

39.  TRANSPORTE 
ESCOLAR DAS SALAS 

DE AEE DAS 
ESCOLAS DO 

  
 

 
 

  



 

MUNICIPIO 
(MATUTINO E 
VESPERTINO 

 

PRAZO 
O presente contrato deverá vigorar até o dia 31 de dezembro de 2018, a contar da 
assinatura pelo Contratado, podendo ser prorrogado em conformidade com o Edital e da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O contratado deverá emitir entre o primeiro e o décimo dia do mês posterior ao mês de 
execução dos serviços a correspondente nota fiscal. Para emissão da nota fiscal deverá ser 
considerado: valor diário x quantidades de dias letivos dos serviços prestados em cada mês. 

 
A fatura não aprovada pela Coordenadoria do Transporte Escolar será devolvida ao 
contratado para as alterações necessárias. 
O pagamento deverá ser efetuado em 10 dias a contar da data de aprovação da fatura 
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / RECURSOS FINANCEIROS / VALOR ESTIMADO. 
 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Atividade: 2042 
Atividade: 2033 
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 
Recurso: 1; 15; 19; 22 
 
DA FORMA DE MEDIÇÃO DAS LINHAS. 
 
Todas as linhas aqui apresentadas foram medidas através de Georeferenciamento, sendo 
utilizado equipamento via GPS, sendo as mesmas apresentadas pela Secretaria Municipal 
de Educação, conforme estudo anexo a este termo de referencia. 

 

DO ENQUADRAMENTO 

O Decreto nº 3.555/2000 classifica como serviços comuns a contratação dos serviços de 
transporte. O Decreto nº 5.450/2005, em seu artigo 4º, dispõe que nas licitações para 
aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória à modalidade pregão. 

 

DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) A CONTRATADA poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto 
contratado, desde que autorizado pelo CONTRATANTE; 



 

b) No caso de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, o Município deverá ser 
comunicado por escrito sobre essas mudanças, e só aceitará a nova empresa se dessas 
transformações não resultarem prejuízos à execução dos serviços, mantidas as condições 
de habilitação e a manutenção das condições estabelecidas no Contrato original; 

c) Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, 
tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de acidente 
do trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre os serviços objeto do Contrato e 
apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE, exceto 
com relação aos tributos e contribuições que serão recolhidos pelo CONTRATANTE no ato 
do pagamento; 

d) A CONTRATADA é responsável pela formação e reciclagem dos seus colaboradores 
utilizados na execução dos serviços, em conformidade com as normas que regulam a 
atividade devendo, quando requerido pelo CONTRATANTE, apresentar a comprovação da 
habilitação dos prestadores de serviços; 

e) Zelar pela discrição e integridade durante a execução dos serviços; 

f) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sob todo e 
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar 
conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato, devendo orientar os 
empregados nesse sentido; 

g) Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou 
refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com a técnica atual, normas ou 
especificações que atentem contra a sua segurança ou de terceiros, ficando certo que, em 
nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do CONTRATANTE eximirá a CONTRATADA de 
suas responsabilidades provenientes do Contrato; 

h) Orientar seus motoristas a sempre verificarem com o usuário do serviço, quando este 
deixar o veículo, se não foi esquecido no seu interior qualquer documento e/ou pertence 
pessoal, com a finalidade de se evitar perdas ou extravios; 

i) Assumir a responsabilidade integral e ilimitada pela vinculação trabalhista, exclusiva dos 
seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do Contrato, nas dependências do 
CONTRATANTE; 

j) A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, sempre por 
escrito, a relação dos seus empregados que executarão os serviços objeto do Contrato, 
procedendo de igual forma nos casos de substituição; 

k) A CONTRATADA é a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser 
vítimas os seus empregados ou prepostos no desempenho dos serviços relativos ao 
Contrato; 

l) Fornecer ao CONTRATANTE ou seu preposto, toda e qualquer informação que lhe seja 
solicitada sobre o objeto da contratação, bem como, facilitar-lhe a fiscalização da execução 
dos serviços, cuja omissão na fiscalização não diminui ou substitui a responsabilidade da 
empresa, decorrente das obrigações pactuadas; 

m) A CONTRATADA deverá manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões 
desejados, para atender eventuais acréscimos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como 
impedir que a mão-de-obra que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza grave, 



 

seja mantida ou retorne às instalações do CONTRATANTE; 

n) A CONTRATADA deverá disponibilizar os veículos com a identificação prevista neste 
termo de referência, aposta nas portas dianteiras, direita e esquerda, podendo ser 
confeccionada em adesivo, de forma a permitir a rápida visualização. A identificação de que 
trata esta alínea deverá seguir o padrão do Município (forma, tamanho das letras, logotipo e 
cores), conforme orientação e critérios de utilização do CONTRATANTE; 

o) Efetuar a lavagem completa (interna e externa) nos veículos semanalmente; 

p) A CONTRATADA obriga-se a apresentar, previamente, se assim exigida pelo 
CONTRATANTE, a documentação que julgar necessária para comprovação da idoneidade e 
da qualificação profissional da mão-de-obra indicada para prestação dos serviços, inclusive 
carteira profissional devidamente preenchida, carteira de saúde atualizada periodicamente e 
ficha individual completa, da qual constarão todos os elementos necessários à perfeita 
identificação de cada profissional; 

q) À CONTRATADA fica expressamente proibido o aproveitamento de servidores do 
Município, para execução dos serviços objeto do Contrato; 

r) A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
CONTRATANTE, a cujas reclamações se obrigam a atender prontamente; 

s) A CONTRATADA obriga-se a operar e agir com organização completa, fornecendo a 
mão-de-obra necessária à execução dos serviços objeto do Contrato, realizando também 
todas as atividades inerentes à direção, coordenação, fiscalização, administração e 
execução dos serviços; 

t) Pagar a remuneração da mão-de-obra e apresentar mensalmente a folha de pagamento 
com o comprovante dos pagamentos referente à mão-de-obra da empresa CONTRATADA, 
via depósito bancário na conta do beneficiário, de modo a possibilitar a conferência do 
pagamento por parte do Município;  

u) Arcar com o ônus decorrente de equívoco no dimensionamento dos quantitativos da 
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados 
no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666/93; 

v) Arcar com o ônus decorrente de equívoco, conforme inciso anterior, ainda que se trate de 
eventos futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale-
transporte (art. 23, §1º, da IN 02/2008); 

w) Providenciar que a cada início de expediente, os veículos estejam totalmente abastecidos 
com combustível e durante a execução dos serviços reabastecidos quantas vezes seja 
necessárias; 

x) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 
as normas de segurança da Administração; 

y) Responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrente de culpa ou dolo, por atos praticados por seus prepostos, empregados ou 
mandatários, durante a execução dos serviços estipulados neste Termo de Referência, 
eximindo o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade; 

z) Eximir-se de divulgar e fornecer dados ou informações obtidas em razão do Contrato, 



 

bem como de utilizar o nome do Município para fins comerciais ou em campanhas e material 
de publicidade, sem autorização prévia; 

aa) Responsabilizar-se por todas as despesas com os veículos, inclusive as relativas a 
combustível, manutenção, multas, licenciamento, seguro, e quaisquer outras que incidam 
direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando o CONTRATANTE de 
qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em qualquer ocorrência; 

bb) Os casos de infrações e crimes de trânsito serão de responsabilidade da 
CONTRATADA, que responderá civil e/ou criminalmente por eles; 

cc) Empregar na execução do objeto contratado profissionais devidamente habilitados a 
prestar os serviços de transporte de passageiros, portando Carteira Nacional de Habilitação 
na categoria correspondente ao veículo conduzido, trajados de forma adequada, além de 
identificados com crachá com fotografia recente, aprovados em exame de saúde, cabendo à 
CONTRATADA todos os custos com as referidas especificações;  

dd) Substituir imediatamente, com prévia anuência do CONTRATANTE, qualquer motorista 
que seja julgado inconveniente à ordem ou às normas disciplinares do Município, ou no caso 
de afastamento, falta, impedimento legal ou férias, de maneira que não prejudique o 
andamento e a boa execução dos serviços; 

ee) Substituir imediatamente o veículo de sua responsabilidade, por outro similar, nas 
hipóteses em que ocorrer acidentes que inviabilizem a utilização do veículo ou que 
apresente quaisquer defeitos, sem ônus adicional para o CONTRATANTE. No caso da 
ocorrência de apreensão do veículo, as despesas decorrentes da retirada, guincho e outras 
correrão por conta da CONTRATADA; 

ff) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os empregados 
quando em serviço, por tudo quanto as Leis Trabalhistas e Previdenciárias lhe assegurem, e 
demais exigências legais para o exercício das atividades, bem como responder 
integralmente por todas as obrigações legais quando seus empregados forem envolvidos em 
acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências dos órgão e Secretarias do 
Município; 

gg) Zelar para que sejam cumpridas as normas de segurança e prevenção de acidentes, o 
Código Nacional de Trânsito, bem como as normas internas do CONTRATANTE; 

hh) Adotar todas as providências necessárias ao socorro de vítimas, em caso de acidentes 
e informar imediatamente ao CONTRATANTE; 

ii) Os veículos utilizados para prestação dos serviços contratados deverão estar cobertos 
por seguro total para os casos de: acidentes, colisão, incêndio, furto, roubo e danos a 
terceiros, não cabendo à CONTRATADA requerer quaisquer ressarcimentos do 
CONTRATANTE; 

jj) No valor dos serviços contratados estão inclusas as despesas referentes aos 
motoristas, inclusive: salários, contribuições sociais, fiscais, previdenciárias, benefícios, 
uniformes, seguros e quaisquer outras decorrentes da condição de empregadora da 
CONTRATADA, em relação aos seus empregados, inclusive ônus de seguro, salário do 
motorista, hora extra, adicional noturno, recolhimento de impostos e taxas, multas, IPVA, 
avarias e danos, sendo todas as despesas por conta da CONTRATADA, cabendo ao 
Município tão somente o pagamento da locação do veículo; 



 

kk) Em caso de força maior, caso fortuito ou por problemas apresentados no veículo, o 
CONTRATANTE exime-se da responsabilidade por pagamento de horas adicionais ao 
motorista condutor; e 

ll) Abster-se de contratar, para fins de execução desse contrato, familiar (cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o 
terceiro grau) de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança no 
Município, nos termos do art. 7º do Decreto nº 7.203, de 04/06/2010; 

mm) É vedado à empresa CONTRATADA o repasse aos seus empregados, dos custos de 
qualquer item de uniforme e seus complementos; 

nn) Facilitar e permitir ao CONTRATANTE a qualquer momento, a realização de vistoria e 
acompanhamento do cumprimento do objeto do Contrato, sem que isso incorra em isenção 
de responsabilidade da CONTRATADA, assegurado, a qualquer tempo, o direito à plena 
fiscalização dos serviços licitados, permitindo o livre acesso dos fiscais a todo o local de 
execução dos serviços, a toda documentação correlata, permitir a retirada pelos fiscais de 
documentos para diligências, tudo independentemente de prévia comunicação à 
CONTRATADA; 

oo) Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e com todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

pp) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente; 

qq) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 
dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito; 

rr) Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, 
tais como: racionalização de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; substituição de 
substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxidade; racionalização/economia no 
consumo de energia (especialmente elétrica) e água; treinamento/capacitação periódicos 
dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição e 
reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades desempenhadas; e 

ss) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais 
potencialmente poluidores, tais como, sobre pilhas e baterias dispostas para descarte que 
contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, aos 
estabelecimentos que as comercializem ou a rede de assistência técnica autorizada pelas 
respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores. Tratamento idêntico 
deverá ser dispensado a lâmpadas e fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes 
produtos quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes 
adequados para destinação específica. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por servidor especialmente 
designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

b) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para 
execução dos serviços; 

c) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 
pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos; 



 

d) Efetuar o pagamento mensal devido pela execução do serviço, desde que cumpridas 
todas as formalidades e exigências do Contrato; 

e) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento 
do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, previstas no edital e seus anexos; 

f) Proporcionar à CONTRATADA as facilidades e as informações necessárias a fim de 
que possa desempenhar normalmente os serviços contratados; 

g) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em 
especial, na aplicação de sanções, nas alterações e revisões do Contrato; 

h) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato; 

i) Não remover e manter visível a placa de identificação e marca dos veículos e/ou 
equipamentos de propriedade da CONTRATADA; 

j) Notificar incontinente, à CONTRATADA, qualquer violação ou tentativa de violação por 
parte de terceiros dos direitos de propriedade da CONTRATADA, sobre os veículos e/ou 
equipamentos disponibilizados para os serviços; 

k) Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais; 

l) Efetuar, diariamente ou quando julgar necessário, inspeção nos veículos colocados à 
sua disposição, com a finalidade de verificar as condições de conservação, manutenção e 
limpeza, utilizando-se para tanto de Ficha de Vistoria, fornecida pela empresa 
CONTRATRADA; 

m) Emitir as autorizações de execução de serviços, contendo roteiro, a data e justificativa 
do pedido, e assinadas por servidor credenciado. Para fins de pagamento só serão 
consideradas as guias autorizadas pelos credenciados designados pelo CONTRATANTE, 
com os campos devidamente preenchidos e rubrica do usuário; e 

n) O CONTRATANTE não se responsabiliza por qualquer dano causado ao veículo, 
inclusive no estacionamento disponibilizado para guarda do mesmo. 

 

DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Será aceita a proposta que atenda a todos os requisitos especificados no Edital e neste 
Termo de Referência, sendo vencedora a que apresentar menor preço global para o período 
de vigência.  

 

Após a fase de lances, não será aceita proposta com valor superior ao estimado pelo 
Município. 

  

CARACTERÍSTICAS DO PESSOAL 

Os empregados da empresa CONTRATADA alocados para a prestação dos serviços 
deverão ser devidamente habilitados, ter nível de escolaridade compatível para o 
desempenho da função de motorista, e, rigorosamente preparado, a qual ficará, para todos 



 

os efeitos legais e administrativos, responsável perante o CONTRATANTE e terceiros, pelos 
atos e omissões por eles praticados no desempenho de suas funções. 

Na seleção do pessoal deverão ser observadas qualidades, tais como: polidez, discrição, 
sensibilidade para relacionar-se com servidores e público em geral. 

Os profissionais deverão ter experiência em condução de veículos de transporte rodoviário 
de passageiros, bem como prática de direção defensiva. 

 

DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Será aceita a proposta que atenda a todos os requisitos especificados no Edital e neste 
Termo de Referência, sendo vencedora a que apresentar menor preço global para o período 
de vigência.  

Após a fase de lances, não será aceita proposta com valor superior ao estimado pelo 
Município. 

  

CARACTERÍSTICAS DO PESSOAL 

Os empregados da empresa CONTRATADA alocados para a prestação dos serviços 
deverão ser devidamente habilitados, ter nível de escolaridade compatível para o 
desempenho da função de motorista, e, rigorosamente preparado, a qual ficará, para todos 
os efeitos legais e administrativos, responsável perante o CONTRATANTE e terceiros, pelos 
atos e omissões por eles praticados no desempenho de suas funções. 

Na seleção do pessoal deverão ser observadas qualidades, tais como: polidez, discrição, 
sensibilidade para relacionar-se com servidores e público em geral. 

Os profissionais deverão ter experiência em condução de veículos de transporte rodoviário 
de passageiros, bem como prática de direção defensiva. 

 

 

 

DOS CRITÉRIOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

 

Não obstante a empresa CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 
execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE reserva-se o direito de, não restringindo 
a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 

a) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de qualquer empregado da 
empresa CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar 
sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

b) Manter registros com o preenchimento das Guias de Requisição de Viaturas; 



 

c) Solicitar à empresa CONTRATADA a substituição de qualquer veículo, cujo uso se 
considere inadequado às condições estabelecidas neste Termo de Referência, ou ainda, 
que não atendam às suas necessidades; 

 

O CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA o imediato afastamento de qualquer 
empregado ou preposto da mesma, que não mereça a sua confiança ou embarace a 
fiscalização ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o 
exercício das funções que lhe foram atribuídas, bem como o que apresente qualificação 
inadequada ou inabilitação para a prestação dos serviços. 

O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma 
a assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, devendo ser exercidos por um 
representante da Administração, especialmente designado na forma dos arts. 67 da Lei 
8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97. 

A fiscalização ficará a cargo de servidor devidamente designado pela autoridade 
competente, para executar a fiscalização do Contrato a ser firmado, que registrará todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à 
CONTRATADA, objetivando imediata correção das irregularidades apontadas, conforme 
disposto no art. 67 da Lei 8.666/93. 

A base de medição dos serviços de transporte é a quilometragem rodada auferida nessa 
prestação.  

Posteriormente executado pelo gestor do Contrato a verificação dessa quilometragem em 
sua compatibilidade com a descrição do roteiro nessa requisição de transporte, com base 
em planilha de quilometragem por deslocamento médio dos locais de referência. 

 

DAS SANÇÕES 

 

Com fundamento nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, bem como no artigo 7º da Lei nº 
10.520/2002, a CONTRATADA, no curso da execução do Contrato, sujeitar-se-á às 
seguintes penalidades, garantidos o contraditório e a prévia e ampla defesa:  

I - na ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto, assim considerado pelo 
CONTRATANTE, hipótese em que responderá pela inexecução parcial ou total do Contrato, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

a) advertência; 

b) multa de: 

b.1) 0,16% (zero virgula dezesseis por cento) ao dia sobre o valor mensal do Contrato, 
limitada a incidência a 15 (quinze) dias; 

b.2) 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do Contrato, em caso de atraso por período 
superior ao previsto na alínea anterior, até 30 (trinta) dias, ou de inexecução parcial da 
obrigação assumida;  



 

b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do Contrato, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida, podendo ainda ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a 
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença. 

II – na ocorrência das infrações identificadas na tabela 1, abaixo: 

a) multa, de acordo com os graus atribuídos, conforme a tabela 2 a seguir, que indicarão o 
respectivo percentual da penalidade: 

 
 

Tabela 1 
 

 INFRAÇÃO  

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

01 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal 
ou consequências letais, por ocorrência; 

06 

02 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 

05 

03 
Manter colaborador sem qualificação para executar os serviços contratados, por 
empregado e por dia; 

03 

04 
Permitir a presença colaborador sujo, mau apresentado e/ou sem crachá, por 
empregado e por ocorrência; 

01 

05 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por 
dia; 

02 

 Para os itens a seguir, deixar de:  

06 Zelar pelas instalações do Município utilizadas, por item e por dia; 03 

07 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 
pessoal, por empregado e por dia; 

01 

08 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, 
por ocorrência; 

02 

09 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às 
necessidades, por funcionário e por dia; 

01 

10 
Entregar as remunerações, vales-transporte e/ou ticket-refeição, quando for o 
caso, nas datas avençadas, por ocorrência e por dia; 

01 

11 Efetuar a reposição de funcionários faltosos, por funcionário e por dia; 04 

12 
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em lei ou 
convenção, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se 
negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência; 

02 

13 
Efetuar o pagamento de remuneração, seguros, encargos fiscais e sociais, bem 
assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste 
Contrato, por dia e por ocorrência; 

05 

14 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela 
de multas, por item e por ocorrência; 

01 

15 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela 
de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por 
item e por ocorrência. 

02 



 

 
 

Tabela 2 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 0,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato 

02 0,4% por dia sobre o valor mensal do Contrato 

03 0,8% por dia sobre o valor mensal do Contrato 

04 1,6% por dia sobre o valor mensal do Contrato 

05 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato 

06 4,0% por dia sobre o valor mensal do Contrato 

 

III - nas hipóteses em que houver rescisão unilateral do Contrato por culpa da 
CONTRATADA, bem como nos casos em que ocorrer falha ou fraude na execução do 
Contrato, poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções, sem prejuízo das multas 
cabíveis, nos termos dos incisos anteriores: 

a) impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
sem prejuízo da multa supracitada; 

b) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

As sanções previstas nos itens I, alínea “a”, e IV poderão ser aplicadas juntamente com as 
previstas nos itens I, alínea “b” e II, a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do ocorrido, elevando-se o 
prazo para 10 (dez) dias úteis, no caso da penalidade prevista no item IV, alínea “b”. 

 

Em caso de reincidência específica na infração de grau 06 prevista no item II, Tabela 2, a 
CONTRATADA estará sujeita à multa de 5% (cinco por cento), por dia, do valor mensal do 
Contrato. 

 

Na hipótese de reincidência específica, pela segunda vez, nas infrações de graus 05 e 06 
previstas, no item II, Tabela 2, restará caracterizada a inexecução parcial do Contrato e, em 
nova reincidência, a inexecução total do Contrato, ensejando a rescisão unilateral da 
avença.  

O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Secretaria Municipal de Finanças e 
Gestão Orçamentária do Município de Itambé/BA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados 
da notificação, ou será descontado por ocasião do pagamento a ser efetuado pelo Município, 
podendo ainda ser descontado da garantia oferecida ou cobrado judicialmente. 



 

As multas e/ou outras penalidades somente poderão ser relevadas nos casos para os quais 
a CONTRATADA não tenha, de qualquer forma, concorrido ou dado causa, devidamente 
comprovados por escrito e aceitos pelo CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE os casos de que trata o item 
anterior, dentro do prazo de 02 (dois) dias consecutivos contados de sua verificação e 
apresentar os documentos da respectiva comprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos 
a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados. 

O CONTRATANTE, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados do 
recebimento dos documentos de comprovação mencionados no item 15.7, deverá aceitar ou 
recusar os motivos alegados, oferecendo por escrito as razões de sua eventual aceitação ou 
recusa. 

 
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. 
 
 
 
 

ALECCIENE CHAVES GUSMÃO.  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 



 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2018 
 
À 
Prefeitura Municipal de Itambé/BA 

A Empresa ______________________________, CNPJ nº ________________, sediada 
___________(endereço completo)______________, se propõe a fornecer o material 
discriminado, atendendo todas as condições estipuladas no Edital de Licitação, e nos 
valores abaixo: 
 

LINHA DESCRIÇÃO/ROTEIRO 
(ORIGEM E DESTINO) 

UND QUANT. TIPO DE 
VEÍCULO 

VALOR 
UNT 

VALOR 
TOTAL 

 Conforme Termo de Referência DIA Km    
       
       
  

Valor global: R$ _______________ 

- Validade da Proposta de Preços: 

 

– Informações para assinatura do Contrato: 

– Nome: 
– Cargo: 
– RG: 
– CPF: 

Telefone/Fax: 

E-mail: 

Local e data.          

 

       ________________________________ 

Assinatura e Nome do Representante Legal da Empresa 



 

ANEXO III 
 

 
 



 



 

 



 

 
 
 
 
 



 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA  

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

_______________________(nome da empresa)_______, CNPJ nº________________, 
sediada ___________ (endereço)__________, por intermédio de seu representante legal 
infra-assinado, e para os fins do Pregão na forma Presencial nº 34/2018, processo nº 
67/2018, DECLARA expressamente que: 

Vistoriou os local onde será executado os serviços, estando ciente das condições existentes 
para elaboração do orçamento e das planilhas, bem como para a execução do contrato e 
cumprimento das obrigações decorrentes, não podendo em hipótese alguma alegar 
desconhecimento das peculiaridades porventura existentes, para efeitos de orçamento e 
elaboração de planilhas. 

 

 

Local, __ de ________ de ____. 

 

     ______________________________________________________________ 
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

 

 

 

 

________________________________________ 
Visto do Representante do Município 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018. 

ANEXO V 
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 034/2018. , Processo Administrativo nº. 22/2018, 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 034/2018. 
 
§ 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° 034/2018, 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. 
034/2018. 
 
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 poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto 
contratado, desde que autorizado pelo CONTRATANTE; 

b) No caso de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, o Município deverá ser 
comunicado por escrito sobre essas mudanças, e só aceitará a nova empresa se dessas 
transformações não resultarem prejuízos à execução dos serviços, mantidas as condições 
de habilitação e a manutenção das condições estabelecidas no Contrato original; 

c) Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, 
tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de acidente 
do trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre os serviços objeto do Contrato e 
apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE, exceto 
com relação aos tributos e contribuições que serão recolhidos pelo CONTRATANTE no ato 
do pagamento; 

d) A CONTRATADA é responsável pela formação e reciclagem dos seus colaboradores 
utilizados na execução dos serviços, em conformidade com as normas que regulam a 
atividade devendo, quando requerido pelo CONTRATANTE, apresentar a comprovação da 
habilitação dos pretadores de serviços; 

e) Zelar pela discrição e integridade durante a execução dos serviços; 

f) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sob todo e 
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar 
conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato, devendo orientar os 
empregados nesse sentido; 

g) Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou 
refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com a técnica atual, normas ou 
especificações que atentem contra a sua segurança ou de terceiros, ficando certo que, em 
nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do CONTRATANTE eximirá a CONTRATADA de 
suas responsabilidades provenientes do Contrato; 

h) Orientar seus motoristas a sempre verificarem com o usuário do serviço, quando este 
deixar o veículo, se não foi esquecido no seu interior qualquer documento e/ou pertence 
pessoal, com a finalidade de se evitar perdas ou extravios; 

i) Assumir a responsabilidade integral e ilimitada pela vinculação trabalhista, exclusiva dos 
seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do Contrato, nas dependências do 
CONTRATANTE; 

j) A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, sempre por 
escrito, a relação dos seus empregados que executarão os serviços objeto do Contrato, 
procedendo de igual forma nos casos de substituição; 

k) A CONTRATADA é a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser 
vítimas os seus empregados ou prepostos no desempenho dos serviços relativos ao 
Contrato; 

l) Fornecer ao CONTRATANTE ou seu preposto, toda e qualquer informação que lhe seja 



 

solicitada sobre o objeto da contratação, bem como, facilitar-lhe a fiscalização da execução 
dos serviços, cuja omissão na fiscalização não diminui ou substitui a responsabilidade da 
empresa, decorrente das obrigações pactuadas; 

m) A CONTRATADA deverá manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões 
desejados, para atender eventuais acréscimos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como 
impedir que a mão-de-obra que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza grave, 
seja mantida ou retorne às instalações do CONTRATANTE; 

n) A CONTRATADA deverá disponibilizar os veículos com a identificação prevista neste 
termo de referência, aposta nas portas dianteiras, direita e esquerda, podendo ser 
confeccionada em adesivo, de forma a permitir a rápida visualização. A identificação de que 
trata esta alínea deverá seguir o padrão do Município (forma, tamanho das letras, logotipo e 
cores), conforme orientação e critérios de utilização do CONTRATANTE; 

o) Efetuar a lavagem completa (interna e externa) nos veículos semanalmente; 

p) A CONTRATADA obriga-se a apresentar, previamente, se assim exigida pelo 
CONTRATANTE, a documentação que julgar necessária para comprovação da idoneidade e 
da qualificação profissional da mão-de-obra indicada para prestação dos serviços, inclusive 
carteira profissional devidamente preenchida, carteira de saúde atualizada periodicamente e 
ficha individual completa, da qual constarão todos os elementos necessários à perfeita 
identificação de cada profissional; 

q) À CONTRATADA fica expressamente proibido o aproveitamento de servidores do 
Município, para execução dos serviços objeto do Contrato; 

r) A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
CONTRATANTE, a cujas reclamações se obrigam a atender prontamente; 

s) A CONTRATADA obriga-se a operar e agir com organização completa, fornecendo a 
mão-de-obra necessária à execução dos serviços objeto do Contrato, realizando também 
todas as atividades inerentes à direção, coordenação, fiscalização, administração e 
execução dos serviços; 

t) Pagar a remuneração da mão-de-obra e apresentar mensalmente a folha de pagamento 
com o comprovante dos pagamentos referente à mão-de-obra da empresa CONTRATADA, 
via depósito bancário na conta do beneficiário, de modo a possibilitar a conferência do 
pagamento por parte do Município;  

u) Arcar com o ônus decorrente de equívoco no dimensionamento dos quantitativos da 
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados 
no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666/93; 

v) Arcar com o ônus decorrente de equívoco, conforme inciso anterior, ainda que se trate de 
eventos futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale-
transporte (art. 23, §1º, da IN 02/2008); 

w) Providenciar que a cada início de expediente, os veículos estejam totalmente abastecidos 
com combustível e durante a execução dos serviços reabastecidos quantas vezes seja 
necessárias; 

x) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 



 

as normas de segurança da Administração; 

y) Responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrente de culpa ou dolo, por atos praticados por seus prepostos, empregados ou 
mandatários, durante a execução dos serviços estipulados neste Termo de Referência, 
eximindo o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade; 

z) Eximir-se de divulgar e fornecer dados ou informações obtidas em razão do Contrato, 
bem como de utilizar o nome do Município para fins comerciais ou em campanhas e material 
de publicidade, sem autorização prévia; 

aa) Responsabilizar-se por todas as despesas com os veículos, inclusive as relativas a 
combustível, manutenção, multas, licenciamento, seguro, e quaisquer outras que incidam 
direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando o CONTRATANTE de 
qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em qualquer ocorrência; 

bb) Os casos de infrações e crimes de trânsito serão de responsabilidade da 
CONTRATADA, que responderá civil e/ou criminalmente por eles; 

cc) Empregar na execução do objeto contratado profissionais devidamente habilitados a 
prestar os serviços de transporte de passageiros, portando Carteira Nacional de Habilitação 
na categoria correspondente ao veículo conduzido, trajados de forma adequada, além de 
identificados com crachá com fotografia recente, aprovados em exame de saúde, cabendo à 
CONTRATADA todos os custos com as referidas especificações;  

dd) Substituir imediatamente, com prévia anuência do CONTRATANTE, qualquer motorista 
que seja julgado inconveniente à ordem ou às normas disciplinares do Município, ou no caso 
de afastamento, falta, impedimento legal ou férias, de maneira que não prejudique o 
andamento e a boa execução dos serviços; 

ee) Substituir imediatamente o veículo de sua responsabilidade, por outro similar, nas 
hipóteses em que ocorrer acidentes que inviabilizem a utilização do veículo ou que 
apresente quaisquer defeitos, sem ônus adicional para o CONTRATANTE. No caso da 
ocorrência de apreensão do veículo, as despesas decorrentes da retirada, guincho e outras 
correrão por conta da CONTRATADA; 

ff) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os empregados 
quando em serviço, por tudo quanto as Leis Trabalhistas e Previdenciárias lhe assegurem, e 
demais exigências legais para o exercício das atividades, bem como responder 
integralmente por todas as obrigações legais quando seus empregados forem envolvidos em 
acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências dos órgão e Secretarias do 
Município; 

gg) Zelar para que sejam cumpridas as normas de segurança e prevenção de acidentes, o 
Código Nacional de Trânsito, bem como as normas internas do CONTRATANTE; 

hh) Adotar todas as providências necessárias ao socorro de vítimas, em caso de acidentes 
e informar imediatamente ao CONTRATANTE; 

ii) Os veículos utilizados para prestação dos serviços contratados deverão estar cobertos 
por seguro total para os casos de: acidentes, colisão, incêndio, furto, roubo e danos a 
terceiros, não cabendo à CONTRATADA requerer quaisquer ressarcimentos do 
CONTRATANTE; 



 

jj) No valor dos serviços contratados estão inclusas as despesas referentes aos 
motoristas, inclusive: salários, contribuições sociais, fiscais, previdenciárias, benefícios, 
uniformes, seguros e quaisquer outras decorrentes da condição de empregadora da 
CONTRATADA, em relação aos seus empregados, inclusive ônus de seguro, salário do 
motorista, hora extra, adicional noturno, recolhimento de impostos e taxas, multas, IPVA, 
avarias e danos, sendo todas as despesas por conta da CONTRATADA, cabendo ao 
Município tão somente o pagamento da locação do veículo; 

kk) Em caso de força maior, caso fortuito ou por problemas apresentados no veículo, o 
CONTRATANTE exime-se da responsabilidade por pagamento de horas adicionais ao 
motorista condutor; e 

ll) Abster-se de contratar, para fins de execução desse contrato, familiar (cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o 
terceiro grau) de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança no 
Município, nos termos do art. 7º do Decreto nº 7.203, de 04/06/2010; 

mm) É vedado à empresa CONTRATADA o repasse aos seus empregados, dos custos de 
qualquer item de uniforme e seus complementos; 

nn) Facilitar e permitir ao CONTRATANTE a qualquer momento, a realização de vistoria e 
acompanhamento do cumprimento do objeto do Contrato, sem que isso incorra em isenção 
de responsabilidade da CONTRATADA, assegurado, a qualquer tempo, o direito à plena 
fiscalização dos serviços licitados, permitindo o livre acesso dos fiscais a todo o local de 
execução dos serviços, a toda documentação correlata, permitir a retirada pelos fiscais de 
documentos para diligências, tudo independentemente de prévia comunicação à 
CONTRATADA; 

oo) Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e com todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

pp) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente; 

qq) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 
dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito; 

rr) Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, 
tais como: racionalização de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; substituição de 
substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxidade; racionalização/economia no 
consumo de energia (especialmente elétrica) e água; treinamento/capacitação periódicos 
dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição e 
reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades desempenhadas; e 

ss) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais 
potencialmente poluidores, tais como, sobre pilhas e baterias dispostas para descarte que 
contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, aos 
estabelecimentos que as comercializem ou a rede de assistência técnica autorizada pelas 
respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores. Tratamento idêntico 
deverá ser dispensado a lâmpadas e fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes 
produtos quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes 
adequados para destinação específica. 

 
 



 

VI - CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por servidor especialmente 
designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

b) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para 
execução dos serviços; 

c) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 
pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos; 

d) Efetuar o pagamento mensal devido pela execução do serviço, desde que cumpridas 
todas as formalidades e exigências do Contrato; 

e) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento 
do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, previstas no edital e seus anexos; 

f) Proporcionar à CONTRATADA as facilidades e as informações necessárias a fim de 
que possa desempenhar normalmente os serviços contratados; 

g) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em 
especial, na aplicação de sanções, nas alterações e revisões do Contrato; 

h) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato; 

i) Não remover e manter visível a placa de identificação e marca dos veículos e/ou 
equipamentos de propriedade da CONTRATADA; 

j) Notificar incontinente, à CONTRATADA, qualquer violação ou tentativa de violação por 
parte de terceiros dos direitos de propriedade da CONTRATADA, sobre os veículos e/ou 
equipamentos disponibilizados para os serviços; 

k) Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais; 

l) Efetuar, diariamente ou quando julgar necessário, inspeção nos veículos colocados à 
sua disposição, com a finalidade de verificar as condições de conservação, manutenção e 
limpeza, utilizando-se para tanto de Ficha de Vistoria, fornecida pela empresa 
CONTRATRADA; 

m) Emitir as autorizações de execução de serviços, contendo roteiro, a data e justificativa 
do pedido, e assinadas por servidor credenciado. Para fins de pagamento só serão 
consideradas as guias autorizadas pelos credenciados designados pelo CONTRATANTE, 
com os campos devidamente preenchidos e rubrica do usuário; e 

n) O CONTRATANTE não se responsabiliza por qualquer dano causado ao veículo, 
inclusive no estacionamento disponibilizado para guarda do mesmo. 
 
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° 034/2018 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 
 

Com fundamento nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, bem como no artigo 7º da Lei nº 
10.520/2002, a CONTRATADA, no curso da execução do Contrato, sujeitar-se-á às 
seguintes penalidades, garantidos o contraditório e a prévia e ampla defesa:  

I - na ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto, assim considerado pelo 
CONTRATANTE, hipótese em que responderá pela inexecução parcial ou total do Contrato, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

a) advertência; 

b) multa de: 

b.1) 0,16% (zero virgula dezesseis por cento) ao dia sobre o valor mensal do Contrato, 
limitada a incidência a 15 (quinze) dias; 

b.2) 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do Contrato, em caso de atraso por período 
superior ao previsto na alínea anterior, até 30 (trinta) dias, ou de inexecução parcial da 
obrigação assumida;  

b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do Contrato, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida, podendo ainda ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a 
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença. 

II – na ocorrência das infrações identificadas na tabela 1, abaixo: 

a) multa, de acordo com os graus atribuídos, conforme a tabela 2 a seguir, que indicarão o 
respectivo percentual da penalidade: 

 
 

Tabela 1 
 

 INFRAÇÃO  

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

01 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal 
ou consequências letais, por ocorrência; 

06 

02 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 

05 

03 
Manter colaborador sem qualificação para executar os serviços contratados, por 
empregado e por dia; 

03 

04 
Permitir a presença colaborador sujo, mau apresentado e/ou sem crachá, por 
empregado e por ocorrência; 

01 



 

 INFRAÇÃO  

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

05 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por 
dia; 

02 

 Para os itens a seguir, deixar de:  

06 Zelar pelas instalações do Município utilizadas, por item e por dia; 03 

07 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 
pessoal, por empregado e por dia; 

01 

08 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, 
por ocorrência; 

02 

09 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às 
necessidades, por funcionário e por dia; 

01 

10 
Entregar as remunerações, vales-transporte e/ou ticket-refeição, quando for o 
caso, nas datas avençadas, por ocorrência e por dia; 

01 

11 Efetuar a reposição de funcionários faltosos, por funcionário e por dia; 04 

12 
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em lei ou 
convenção, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se 
negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência; 

02 

13 
Efetuar o pagamento de remuneração, seguros, encargos fiscais e sociais, bem 
assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste 
Contrato, por dia e por ocorrência; 

05 

14 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela 
de multas, por item e por ocorrência; 

01 

15 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela 
de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por 
item e por ocorrência. 

02 

 
 

Tabela 2 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 0,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato 

02 0,4% por dia sobre o valor mensal do Contrato 

03 0,8% por dia sobre o valor mensal do Contrato 

04 1,6% por dia sobre o valor mensal do Contrato 

05 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato 

06 4,0% por dia sobre o valor mensal do Contrato 

 

III - nas hipóteses em que houver rescisão unilateral do Contrato por culpa da 
CONTRATADA, bem como nos casos em que ocorrer falha ou fraude na execução do 
Contrato, poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções, sem prejuízo das multas 
cabíveis, nos termos dos incisos anteriores: 



 

a) impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
sem prejuízo da multa supracitada; 

b) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 

 

As sanções previstas nos itens I, alínea “a”, e IV poderão ser aplicadas juntamente com as 
previstas nos itens I, alínea “b” e II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA no 
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do ocorrido, 
elevando-se o prazo para 10 (dez) dias úteis, no caso da penalidade prevista no item IV, 
alínea “b”. 

 

Em caso de reincidência específica na infração de grau 06 prevista no item II, Tabela 2, a 
CONTRATADA estará sujeita à multa de 10% (dez por cento), por dia, do valor mensal do 
Contrato. 

 

Na hipótese de reincidência específica, pela segunda vez, nas infrações de graus 05 e 06 
previstas, no item II, Tabela 2, restará caracterizada a inexecução parcial do Contrato e, em 
nova reincidência, a inexecução total do Contrato, ensejando a rescisão unilateral da 
avença.  

O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Secretaria Municipal de Finanças e 
Gestão Orçamentária do Município de Itambé/BA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados 
da notificação, ou será descontado por ocasião do pagamento a ser efetuado pelo Município, 
podendo ainda ser descontado da garantia oferecida ou cobrado judicialmente. 

As multas e/ou outras penalidades somente poderão ser relevadas nos casos para os quais 
a CONTRATADA não tenha, de qualquer forma, concorrido ou dado causa, devidamente 
comprovados por escrito e aceitos pelo CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE os casos de que trata o item 
anterior, dentro do prazo de 02 (dois) dias consecutivos contados de sua verificação e 
apresentar os documentos da respectiva comprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos 
a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados. 

O CONTRATANTE, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados do 
recebimento dos documentos de comprovação mencionados no item 15.7, deverá aceitar ou 
recusar os motivos alegados, oferecendo por escrito as razões de sua eventual aceitação ou 
recusa. 

 
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,  ____ de ___________________ 2018. 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAMBÉ 
Contratante 

 ....................................... 
............................ 
Empresa Contratada 
 

Testemunha 
RG: 

 Testemunha 
RG: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

 
ANEXO VI 

 
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. 034/2018, 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. 
 

( . Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018.  

ANEXO VII 
 

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 034/2018.  
 

ANEXO VIII 
 

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. 
 

 
____________________________________ 

(NOME DA ASSINATURA DO RESPONSAVÉL ) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018.  
 

ANEXO IX 
 
 

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 2 (dois) 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 

 

 

 
 


