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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2020
O Município de Pau Brasil/BA, torna público aos interessados, que por intermédio de sua Pregoeira Oficial
designada nomeada através da Portaria nº 013 de 12/03/2019, que fará realizar no dia 04 de Fevereiro de
2020, às 09h00min, na Sala de Licitação da Prefeitura, situada na Praça Juracy Magalhães, nº 184, Centro, Pau
Brasil-Ba, CEP: 45890-000 licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR
LOTE, objetivando A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BAHIA, NO EXERCÍCIO DE 2020, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência neste Edital e seus Anexos. Esta licitação reger-se-á pelas
disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e nas
condições deste Edital.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto desta licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU BRASIL/BAHIA, NO EXERCÍCIO DE 2020, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos.
1.2. A licitação será subdivida em grupos, conforme tabela constante do Termo de Referência, apenas com o
intuito de distribuir as respectivas dotações orçamentárias, constantes no item 18 deste instrumento.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço global por lote, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento
ANEXO III - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII do artigo 4º
da Lei nº 10.520, de 2002).
ANEXO IV - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação
ANEXO V - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99)
ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte
ANEXO VII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução
Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
ANEXO VIII – Modelo de declaração de que tomou conhecimento dos percursos objeto deste certame
ANEXO IX - Minuta do contrato
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
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2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto
da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos e comprovantes de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas, Pessoa Física que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
2.2.1. Com falência concordata ou insolvência, judicialmente decretada.
2.2.2. Em dissolução ou em liquidação;
2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do artigo
87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;
2.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Município, nos termos do artigo 7° da Lei n°
10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;
2.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de
direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605,
de 1998;
2.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
2.2.7. Que sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si;
2.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País;
2.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
2.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital,
apresentar-se à pregoeira para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, munido da sua
carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para
manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.
3.1.1. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes estará
impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, durante a
sessão.
3.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto ou
contrato social, do instrumento público de procuração ou particular com firma reconhecida ou carta de
credenciamento conforme anexo II do presente edital com firma reconhecida.
3.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar a competência do
representante do licitante para representá-lo perante terceiros.
3.2.2. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os necessários
poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo
vir acompanhado dos documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual.
3.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
3.4. A empresa deverá comprovar por meio de seu contrato social, requerimento de empresário ou outro
documento equivalente, no ato do credenciamento, a compatibilidade da empresa com o objeto deste pregão
e, em caso de incompatibilidade não irá participar do certame.
3.5. A empresa deverá comprovar a sua qualificação de micro ou pequena empresa, quando for o caso.
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4. DA ABERTURA DA SESSÃO
4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no
preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de credenciamento, deverá
apresentar a pregoeira os seguintes documentos:
4.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo);
4.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso (conforme modelo
anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006;
4.1.2.1. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações
do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento
diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.
4.1.3. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, fechados e rubricados
no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ N° XXXX
ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ N° XXXX
4.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante
recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da sessão pública.
4.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado
diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
SESSÃO EM 04 de fevereiro 2020
4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas
neste Edital.
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também
rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter:
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5.1.1. As especificações do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações constantes do Termo
de Referência;
5.1.2. Valor mensal e global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo
com os preços praticados no mercado, considerando os quantitativos constantes do Termo de Referência;
5.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais
como, despesas com impostos, taxas, frete, seguro e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto,
apurados mediante declaração expressa do licitante.
5.1.2.2. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL -,
que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta de preços apresentada;
5.1.4. A quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual;
5.1.5. A relação dos materiais, equipamentos e Veículos que serão utilizados na execução dos serviços,
indicando o quantitativo e sua especificação;
5.1.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua
apresentação.
5.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas,
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer além
dos Veículos, todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e
qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
5.2.1. A licitante deverá declarar expressamente em sua proposta que concorda com as disposições deste
pregão e anexos, que, caso seja vencedora, terá condições de prestar os serviços do objeto licitado
imediatamente após a emissão da ordem de serviço pelo município e informar os dados da pessoa responsável
pela assinatura do contrato bem como os dados bancários.
5.2.2. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do
artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
5.2.3. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente edital e seus anexos,
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento.
6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.
6.3. A Pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas
em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para
participação na fase de lances.
6.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no
subitem anterior, a pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
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7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, a pregoeira dará início à etapa de apresentação de
lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes.
7.1.1. O lance deverá ser ofertado para cada lote em rodadas distintas.
7.2. A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances
verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
7.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão do
licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das
propostas.
7.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou empresa de
pequeno porte (EPP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.
7.4.1. A Pregoeira identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP.
7.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a
primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o direito de apresentar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos.
7.4.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas
as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.
7.4.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 5% (cinco
por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta,
conforme subitens acima.
7.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor classificada no certame,
para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou
ainda não existindo ME/EPP participante, prevalecerá a classificação inicial.
7.4.6. Somente após o procedimento de desempate ficto, quando houver, e a classificação final dos licitantes,
será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar.
7.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate será
aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
serviços prestados por empresas brasileiras:
7.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes
serão convocados.
7.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, A Pregoeira poderá negociar com o licitante para
que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições
diferentes daquelas previstas neste Edital.
7.7. Após a negociação do preço, A Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
8. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n°
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123, de 2006, A Pregoeira poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas
físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas,
no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), previsto no
artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°,
do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.
8.1.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente,
para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da
sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por
cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.1.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, A Pregoeira
indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12,
da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuízo das
penalidades incidentes.
8.2. Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, a pregoeira examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a
contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
8.3. O licitante deverá apresentar a planilha de custo e formação de preços, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor.
8.3.1. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida.
8.4. A Pregoeira também poderá solicitar ao licitante que apresente documentos complementares contendo o
detalhamento da proposta, para fins de verificação de sua exeqüibilidade, sob pena de não aceitação da
proposta.
8.5. Será desclassificada a proposta final que:
8.5.1. Contenha vícios ou ilegalidades;
8.5.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
8.5.3. Apresentar preços unitários incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, conforme Planilha de Custos e Formação de Preços elaborados pelo órgão,
observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
8.6. Também será desclassificada a proposta final que:
a.
Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente
forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;
b.
Não vier a comprovar sua exeqüibilidade, em especial em relação ao preço e à produtividade
apresentada.
8.6.1. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos que contrariem
instrumentos legais caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta.
8.6.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666,
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de 1993, para efeito de comprovação de sua exeqüibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes
procedimentos:
8.6.2.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação
aos custos com indícios de inexequibilidade;
8.6.2.2. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos
de trabalho;
8.6.2.3. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da
Previdência Social;
8.6.2.4. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
8.6.2.5. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
8.6.2.6. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa
privada;
8.6.2.7. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
8.6.2.8. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;
8.6.2.9. Estudos setoriais;
8.6.2.10. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
8.6.2.11. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o
proponente disponha para a prestação dos serviços; e
8.6.2.12. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
8.6.3. A comissão se reserva ao direito de realizar diligências para aferir a exeqüibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
8.6.4. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados
para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de
custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para
aferir a legalidade e exeqüibilidade da proposta.
8.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, a Pregoeira suspenderá a
sessão, informando a nova data e horário para sua continuidade.
8.8. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, a Pregoeira examinará
a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.
8.8.1. Nessa situação, a Pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.9. No julgamento das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de classificação.
8.10. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de
habilitação, na forma determinada neste Edital.
9. DA HABILITAÇÃO
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, A Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de
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participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
9.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.2. Constatada a existência de sanção, A Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
9.2. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar será verificada.
9.2.1 Os documentos constantes das fases de credenciamento, proposta e habilitação poderão ser
apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração
integrante do Setor de Licitações, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.
9.2.2 A autenticação a ser realizada pelos servidores supra deverá respeitar o prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas que antecedem a data prevista para abertura da sessão pública.
9.3. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:
9.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
a. No caso de empresário individual: requerimento de empresário ou inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
b.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;
e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
9.3.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
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b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva
com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
e. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de débitos, ou positiva com
efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros;
f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de
Regularidade do FGTS;
g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa
9.3.2.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de ser inabilitado.
Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata que mencionará todos os licitantes presentes, os lances finais
oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pela
Pregoeira e por todos os licitantes presentes.
9.3.2.2 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO Pessoa Física (Envelope 2)
a. - Carteira de Habilitação do Condutor – Categoria “D” conforme Art. 138, Inciso II do Código de Transito
Brasileiro;
b. - Comprovação de aprovação em curso especializado do condutor conforme Art. 138, Inciso V do Código de
Transito Brasileiro;
c.- Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) conforme Art. 130 do Código de Transito
Brasileiro;
d. - Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal expedida na(s) localidade(s) onde residiu nos últimos
5 (cinco) anos,relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a
cada 05 (cinco) anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização, em cumprimento
ao Art. 329 do Código de Transito Brasileiro.
e.- Comprovante de residência
9.3.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
a.
Certidão negativa de falência, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de
seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a
menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação;
b.
Comprovação de possuir na data da apresentação da proposta, capital social integralizado ou
patrimônio líquido de no mínimo R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), mediante apresentação da Certidão
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Simplificada do Estado ou Contrato Social e suas alterações se houver, tudo a se coadunar com o preconizado
no art. 31, §2º e § 3º, da Lei 8.666/93 e o art. 37, XXI, da Constituição Federal.
c.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis apresentado e
registrado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. O licitante apresentará publicação do Balanço,
fotocópia do livro diário e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial, obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sócio qualificado para
tanto e contador, quanto a este último, constando o selo de autenticação (DHP) emitido pelo CRC ou CRP CERTIFICADO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL (Resolução CFC 1402/2012).
d.
Em se tratando de empresa nova, constituída no presente exercício, deverá apresentar Balanço de
Abertura devidamente registrado na Junta Comercial e com o DHP/CRP do contador.

9.3.4. Relativos à Qualificação Técnica:
a.
Comprovação da capacitação técnico-operacional: apresentação de atestado fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, relativos à execução de serviços compatíveis, com
firma reconhecida do declarante.
b.
Registro de Capacidade Técnica (RCA), em vigência legal, exigida pelo Conselho Regional de
Administração; Certidão de Quitação do Responsável Técnico Administrador, em vigência legal; e Certidão de
Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, da licitante, em vigência legal, todos devidamente emitidos pelo
Conselho Regional de Administração - CRA;
c.
Comprovação de que a empresa licitante possui no mínimo 05 (cinco) veículos de qualquer
modelo/marca, em posse da empresa com apresentação do DUT.
d.
Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, de escritório e garagem na sede
do município onde se concentrará a prestação dos serviços, com pessoal qualificado e em quantidade
suficiente para gerir o contrato, considerado essencial para a execução contratual.
e.
Declaração formal de que os veículos a serem utilizados para o Transporte serão padronizados de
acordo com as normas em vigor.

9.3.5. Documentos Complementares:
a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua

habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;
b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de

1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital.
9.4. A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida do licitante de acordo com o vulto e a
complexidade de cada item.
9.5 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital,
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ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte.
9.5.1. No caso de inabilitação, a Pregoeira retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da
proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.6 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.7 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira suspenderá a
sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.8 No julgamento da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
9.9 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
9.9.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.9.1.1.
Como condição para o deferimento do prazo de regularização, A Pregoeira poderá consultar o
Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), para verificação do
somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante no exercício anterior ou corrente,
conforme procedimento previsto na fase de aceitação e julgamento da proposta, caso ainda não o tenha
realizado.
9.9.1.2.
Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, A
Pregoeira indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a negativa do prazo de regularização e consequente
inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.
9.9.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela
Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo
insuficiente para o empenho devidamente justificados.
9.9.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.9.4 Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata que mencionará todos os licitantes presentes, os lances
finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser
assinada pela Pregoeira e por todos os licitantes presentes.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
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10.1. A proposta final, contendo a planilha atualizada de custos e formação de preços e eventuais justificativas
apresentadas pelo proponente vencedor, deverá ser encaminhada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar da solicitação da Pregoeira.
10.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
10.1.2. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato, no momento da repactuação ou de aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.
11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante vencedor seja
microempresa ou empresa de pequeno porte, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma
imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias
ÚTEIS para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
11.3. Cabe a Pregoeira receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade competente
quando mantiver sua decisão.
11.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pela Pregoeira, ficará adstrita à verificação da
tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
11.4. O acolhimento de recurso, pela Pregoeira, ou pela autoridade competente, conforme o caso, importará
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
13. DO CONTRATO
13.1. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta on line para identificar possível
proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos
do artigo 3°, § 1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010.
13.2. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
13.3. Após a declaração de vencedor e passada a fase de recursos, a licitante vencedora terá o prazo de 02
(dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para apresentar os veículos constantes do
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objeto da presente licitação para serem vistoriados por servidor da secretaria de educação e servidor da
secretaria de transportes responsáveis pela fiscalização do contrato, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.4. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da
data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
13.5. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as condições de
habilitação, de contratação, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato, poderá ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após feita a negociação,
verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
13.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.6.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento).
13.7. É vedada a subcontratação dos veículos objeto do contrato.
13.8. O descumprimento das obrigações trabalhistas das condições de habilitação pelo contratado deverá dar
ensejo à rescisão contratual, sendo vedada a retenção de pagamento se o contratado não incorrer em qualquer
inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento.
13.8.1. A Contratante poderá conceder um prazo para que a Contratada regularize suas obrigações trabalhistas
ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a
incapacidade da empresa de corrigir a situação.
13.9. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao qual
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à Administração, conforme procedimentos
estabelecidos na minuta de Contrato.
13.10. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão-de-obra alocada em
sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.
14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO
14.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por
interesse da Administração, ser prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
14.1.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
14.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de
preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção
da contratação mais vantajosa para a Administração, em relação à realização de uma nova licitação.
14.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando:
14.3.1. O valor estiver acima do limite máximo fixado em ato normativo do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação para redução de preços, para readequação ao referido limite;
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14.3.2. A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito
de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal
ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos;
14.3.2.1. Para tanto, o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis), e o Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), em nome da empresa contratada e de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
14.3.3. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
14.3.4. A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou variáveis não
renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da contratação.
14.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e na minuta
do instrumento de Contrato.
16. DO PAGAMENTO
16.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da
Contratada.
16.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços executados e será acompanhada dos
demais documentos exigidos neste Edital.
16.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada com os serviços efetivamente prestados, bem como às seguintes comprovações, que deverão
obrigatoriamente acompanhá-la:
a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;
b. Da regularidade fiscal mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no
artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993;
c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido
paga pela Administração.
16.2.2. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS, o
pagamento dos valores em débito será realizado em juízo, sem prejuízo das sanções cabíveis.
16.2.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada
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providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
16.3. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 30/04/2008, será efetuada a
retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis,
caso se constate que a Contratada:
16.3.1. Não produziu os resultados acordados;
16.3.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
16.3.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior à demandada,
16.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line aos sítios oficiais, para verificar a
manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento.
16.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos
da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive
quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.
16.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei
Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
16.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, que mantiver tal condição por não incidir na vedação do artigo 17, XII, da
mesma lei, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em
relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6°
da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
16.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em contacorrente, Transferência na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada.
16.7. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária ou
cheque, para pagamento.
16.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada,
que porventura não tenha sido acordada no contrato.
17. DA REPACTUAÇÃO
17.1. Será admitida, por solicitação da Contratada, a repactuação dos preços dos serviços continuados
contratados com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, desde que seja observado o interregno
mínimo de 1 (um) ano, e demonstrada de forma analítica a variação dos componentes dos custos do contrato,
devidamente justificada, de acordo com o artigo 5° do Decreto n° 2.271, de 1997, e com os dispositivos
aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008.
17.1.1. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao
princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos
distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais
como os custos decorrentes da mão-de-obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do
serviço.

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL LUIZ NOGUEIRA DE SOUZA
Praça Juracy Magalhães, 184 – Centro. 45.890-000 – Pau Brasil – Bahia – Tel – 73-3273-2173
copel@paubrasil.ba.gov.br
CNPJ 13.682.299/0001-53

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LGDWMZFAXQDNZHSCJKOA7W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
23 de Janeiro de 2020
18 - Ano IV - Nº 1646

Pau Brasil

Prefeitura Municipal de Pau Brasil
ESTADO DA BAHIA

Setor de Licitação
___________________________________________________________________________________
17.1.2. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a
repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções
coletivas das categorias envolvidas na contratação.
17.2. A repactuação não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato.
17.2.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto
quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou
convenção coletiva.
17.2.2. O aumento dos custos da mão-de-obra decorrente de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva
deverá ser integralmente repassado ao preço repactuado, exceto na hipótese descrita no subitem abaixo.
17.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:
17.3.1. Para a primeira repactuação:
a.
Para os custos relativos à mão-de-obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir da data
da vigência dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da
apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
17.3.2. Para as repactuações subseqüentes à primeira: a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última
repactuação ocorrida ou preclusa.
17.4. O prazo para a Contratada solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual
subseqüente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão-de-obra da
categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não
haja prorrogação.
17.4.1. Caso a Contratada não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá
a preclusão do direito à repactuação.
17.4.1.1.
Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o
decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista neste Edital.
17.4.1.2.
Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido registrado o novo acordo, dissídio
ou convenção coletiva da categoria, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de
prorrogação que resguarde o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo disponha daquele
instrumento devidamente registrado, sob pena de preclusão.
17.5. Ao solicitar a repactuação, a Contratada efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços
contratados da seguinte forma:
17.5.1. Quando a repactuação se referir aos custos da mão-de-obra: apresentação do novo acordo, dissídio ou
convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato, acompanhado da demonstração analítica
da variação dos custos;
17.5.2. Quando a repactuação se referir aos demais custos: Planilha de Custos e Formação de Preços que
comprove o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:
17.5.2.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
17.5.2.2. As particularidades do contrato em vigência;
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17.5.2.3. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros
equivalentes;
17.5.2.4. Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro que venha substituí-lo,
divulgado pelos órgãos oficiais, para os itens ou parcelas de custos da Planilha em que couber.
17.6. O órgão contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela
Contratada.
17.7. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se
o seguinte:
a. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para
concessão das próximas repactuações futuras; ou
c. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do
custo de mão-de-obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou
sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de
compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
17.7.1. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e
apenas em relação à diferença porventura existente.
17.8. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a
partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
17.8.1. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a Contratada não cumprir os atos ou
apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação dos custos.
17.9. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a
prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.
18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados
no Orçamento do município deste exercício, nas dotações abaixo discriminada:
Unidade Orçamentária: 05

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Atividade/Projeto: 2.032

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Elemento Despesa:

339036.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
339039.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso:

01

Origem do Recurso:

Atividade Projeto: 2.037

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Receitas de Impostos e
Transferências de
Impostos -Educação-25%
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Elemento Despesa:

Fonte de Recurso:

Elemento Despesa:

Fonte de Recurso:

339036.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
339039.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Receitas de Impostos e
Transferências de Impostos
01
Origem do Recurso:
-Educação-25%

339036.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
339039.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
19

Origem do Recurso: Transferências FUNDEB (aplicação em outras
despesas de Educação Básica - 40%

Atividade Projeto: 2.037

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

Elemento Despesa:

339036.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
339039.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Receitas de Impostos e
Transferências de Impostos
01
Origem do Recurso:
-Educação-25%

Fonte de Recurso:

Atividade Projeto: 2.065

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento Despesa:

339036.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
339039.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Receitas de Impostos e
Transferências de Impostos
01
Origem do Recurso:
-Educação-25%

Fonte de Recurso:

Elemento Despesa:

Fonte de Recurso:

Elemento Despesa:

Fonte de Recurso:

339036.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
339039.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
15

Origem do Recurso: Transferências de Recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE

339036.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
339039.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
19

Origem do Recurso: Transferências FUNDEB (aplicação em outras
despesas de Educação Básica - 40%

Atividade Projeto: 2.114

MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Elemento Despesa:

339036.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
339039.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Contribuição ao Programa
04
Origem do Recurso:
Ensino Fundamental –
Salário Educação

Fonte de Recurso:

Atividade Projeto: 2.139

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
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Elemento Despesa:

339036.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
339039.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Receitas de Impostos e
Transferências de Impostos
01
Origem do Recurso:
-Educação-25%

Fonte de Recurso:

19. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, dos Decretos nº 3.555, de 2001, e
nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
19.1.1. Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2. Apresentar documentação falsa;
19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
19.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
19.1.6. Cometer fraude fiscal;
19.1.7. Fizer declaração falsa;
19.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
19.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
Impedimento de licitar e de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL pelo prazo de até cinco
anos;
19.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
19.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo
de Referência.
19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,
e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
19.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
19.6. As multas serão recolhidas em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL, no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando
for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.
19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos cadastros da Prefeitura Municipal PAU BRASIL.
19.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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20.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
20.1.1. Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro horas.
20.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no Edital.
20.2. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
20.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.
20.4. É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento
ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
20.5. Para efeito de apresentação dos documentos e certidões constantes no presente instrumento não serão
aceitos quaisquer protocolos de entrega.
20.6. No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
20.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação sendo esta realizada na
medida exata das necessidades do município.
20.8. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de
razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
20.9. A licitante deverá apresentar, no interior do seu envelope de proposta de preços, sua declaração de
elaboração independente de proposta assinada pelo representante legal da empresa com firma reconhecida
deste.
20.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.
20.11. O licitante deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, se for o caso, para
representá-lo na execução do contrato.
20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-seá o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
20.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
20.14. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.
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20.15. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo,
prevalece a previsão do Edital.
20.16. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço Praça Juracy
Magalhães, nº 184, Centro, PAU BRASIL-Ba, CEP: 45890-000, nos dias úteis, no horário das 08h00min às
12h00min horas.
20.17. Eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser encaminhadas, obedecendo aos
preceitos legais e o instrumento convocatório, para a sede do órgão, situado no endereço Praça Juracy
Magalhães, nº 184, Centro, PAU BRASIL-Ba, CEP: 45890-000, nos dias úteis, no horário das 08h00min às
12h00min horas.
20.18. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão,
situado no endereço Praça Juracy Magalhães, nº 184, Centro, PAU BRASIL-Ba, CEP: 45890-000, nos dias úteis,
no horário das 08h00min às 12h00min horas.
20.19. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº
3.555, de 2001, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123, de
2006, do Decreto n° 2.271de 1997, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, e da Lei nº
8.666, de 1993, subsidiariamente.
PAU BRASIL – BA, 23 de Janeiro de 2020.

Leiliane Silva da Cruz Mamede
Pregoeira Municipal
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE PAU BRASIL BAHIA, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
ESTABELECIDOS ABAIXO:

LOTE 01

ITEM

1

REGIÃO

TAQUARÍ

TURNOS

VEÍCULO TIPO ESPÉCIE

IDA E
VOLTA
(KM)

MANHÃ
E NOITE

ÔNIBUS URBANO DE NO MÍNIMO 44
LUGARES, EQUIPADO CONFORME AS
NORMAS VIGENTES, PARA
TRANSPORTE RURAL E URBANO,
COM IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR. OBS:
TODAS AS DESPESAS COM
(MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO) POR
CONTA DA EMPRESA.

26 km
DIA

02

QUANT.
VIAGENS

01

QUANT.
VIAGENS

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL PARA
O PERÍODO
DE 200 DIAS
LETIVOS

VALOR TOTAL
LOTE 02

ITEM

1

REGIÃO

BRAÇO
DA
DÚVIDA/
TAQUARÍ

TURNOS

VEÍCULO TIPO ESPÉCIE

IDA E
VOLTA
(KM)

MANHÃ

CARRO DE PASSEIO, 05 LUGARES
EQUIPADO CONFORME AS NORMAS
VIGENTES, PARA TRANSPORTE RURAL
E URBANO, COM IDENTIFICAÇÃO
ESCOLAR. OBS: TODAS AS DESPESAS
(MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO) POR
CONTA DA EMPRESA.

06 km
DIA

VALOR
MENSAL

VALOR TOTAL
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LOTE 03

ITEM

1

REGIÃO

ALTO
TAQUARÍ

TURNOS

VEÍCULO TIPO ESPÉCIE

IDA E
VOLTA
(KM)

MANHÃ
E NOITE

CARRO DE PASSEIO, 05 LUGARES
EQUIPADO CONFORME AS NORMAS
VIGENTES, PARA TRANSPORTE RURAL
E URBANO, COM IDENTIFICAÇÃO
ESCOLAR. OBS: TODAS AS DESPESAS
(MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO) POR
CONTA DA EMPRESA.

04 km,
DIA

QUANT.
VIAGENS

02

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL PARA
O PERÍODO
DE 200 DIAS
LETIVOS

VALOR TOTAL
LOTE 04

ITEM

1

REGIÃO

TEIMOSO/
JUNDIÁ

TURNOS

VEÍCULO TIPO ESPÉCIE

IDA E
VOLTA
(KM)

QUANT.
VIAGENS

TARDE

MICRO ÔNIBUS, EQUIPADO
CONFORME AS NORMAS VIGENTES,
PARA TRANSPORTE RURAL E URBANO,
COM IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR. OBS:
TODAS AS DESPESAS (MOTORISTA,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO) POR CONTA DA EMPRESA.

24 km
DIA

01

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL
PARA O
PERÍODO
DE 200
DIAS
LETIVOS

VALOR TOTAL

LOTE 05

ITEM

REGIÃO

TURNOS

VEÍCULO TIPO ESPÉCIE

IDA E
VOLTA
(KM)

QUANT.
VIAGENS

VALOR
MENSAL
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1

RAMAL DR.
JORGE AO
ASSENTAMENTO
PAU FERRO

MANHÃ

VAN, MÍNIMO 17 LUGARES
EQUIPADO CONFORME AS NORMAS
VIGENTES, PARA TRANSPORTE RURAL
E URBANO, COM IDENTIFICAÇÃO
ESCOLAR. OBS: TODAS AS DESPESAS
(MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO) POR
CONTA DA EMPRESA.

11 km
DIA

01

VALOR TOTAL

LOTE 06

ITEM

1

REGIÃO

PAU
BRASIL/
MUNDO
NOVO

TURNOS

VEÍCULO TIPO ESPÉCIE

IDA E
VOLTA
(KM)

QUANT.
VIAGENS

MANHÃ

ÔNIBUS, MÍNIMO 44 LUGARES EQUIPADO
CONFORME AS NORMAS VIGENTES, PARA
TRANSPORTE RURAL E URBANO, COM
IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR. OBS: TODAS AS
DESPESAS (MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO) POR CONTA DA
EMPRESA.

28 km
DIA

01

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL
PARA O
PERÍODO
DE 200
DIAS
LETIVOS

VALOR TOTAL
LOTE 07

ITEM

1

REGIÃO

MUNDO
NOVO/SALGADO

TURNOS

VEÍCULO TIPO ESPÉCIE

IDA E
VOLTA
(KM)

QUANT.
VIAGENS

MANHÃ

CARRO DE PASSEIO, 05 LUGARES
EQUIPADO CONFORME AS NORMAS
VIGENTES, PARA TRANSPORTE RURAL E
URBANO, COM IDENTIFICAÇÃO
ESCOLAR. OBS: TODAS AS DESPESAS
(MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO) POR CONTA
DA EMPRESA.

18 km
DIA

01

VALOR
MENSAL

VALOR TOTAL
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LOTE 08

ITEM

1

REGIÃO

ÁGUA
VERMELHA

TURNOS

VEÍCULO TIPO ESPÉCIE

IDA E
VOLTA
(KM)

QUANT.
VIAGENS

MANHÃ

ÔNIBUS, MÍNIMO 44 LUGARES EQUIPADO
CONFORME AS NORMAS VIGENTES, PARA
TRANSPORTE RURAL E URBANO, COM
IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR. OBS: TODAS AS
DESPESAS (MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO) POR CONTA DA
EMPRESA.

36 km
DIA

01

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL
PARA O
PERÍODO
DE 200
DIAS
LETIVOS

VALOR TOTAL
LOTE 09

ITEM

1

REGIÃO

PRATAS

TURNOS

VEÍCULO TIPO ESPÉCIE

IDA E
VOLTA
(KM)

QUANT.
VIAGENS

TARDE E
NOITE

ÔNIBUS, MÍNIMO 44 LUGARES EQUIPADO
CONFORME AS NORMAS VIGENTES, PARA
TRANSPORTE RURAL E URBANO, COM
IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR. OBS: TODAS AS
DESPESAS (MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO) POR CONTA DA
EMPRESA.

34 km
DIA

02

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL
PARA O
PERÍODO
DE 200
DIAS
LETIVOS

VALOR TOTAL

1.2. Os serviços a serem contratados caracterizam-se como atividades materiais acessórias, instrumentais ou
complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais
abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
1.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
1.4. Os veículos reservas serão utilizados, mediante necessidade da prefeitura, com o intuito de atender as
necessidades de munícipes, em horários e percursos extras ou que sobreponham aqueles já existentes.
1.5. A Prefeitura municipal de PAU BRASIL se reserva ao direito de, em caso de eventuais equívocos no
dimensionamento de alguma das linhas, refazer, a qualquer momento, o redimensionamento desta arcando
exclusivamente com o custo da quilometragem efetivamente rodada.
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2. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados conforme planilha acima.
2.1. Para a execução dos serviços que demandam transporte em todos os níveis, a futura Contratada deverá
cumprir a legislação pertinente ao transporte de escolares.
2.2. A futura Contratada deverá estar regular no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), contendo
as atividades 49.24-8-00 (Transporte Escolar).
3. DEMANDA DO ÓRGÃO
3.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:
a) Para o transporte de escolares: Dias letivos horários das aulas e quantitativo de escolares;
4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:
a) Quantidade de trechos percorridos, ratificados em planilha e relatório do fiscal do contrato;
b) Cumprimento dos horários determinados, conforme o ajuste que será assinado;
c) Manutenção das condições de higiene e limpeza dos veículos contratados; e
d) Observância das Normas de Segurança em transporte de passageiros e, principalmente, de escolares, nos

termos da legislação vigente.
5. VISITA TÉCNICA
5.1. As licitantes interessadas em concorrer nesta licitação, deverão comparecer ate 48 horas antes do certame
devendo proceder a realização de visita técnica nos percursos de estrada correspondentes às linhas que
pretendem concorrer.
5.2. Esta visita deverá ser realizada com saída às 08h00min do dia determinado no instrumento convocatório e
será acompanhada por servidor devidamente designado pela Prefeitura de PAU BRASIL-BA.
5.3. As licitantes deverão trazer, em papel timbrado, declaração de conhecimento de percursos em duas vias
sendo que uma ficará retida na Prefeitura Municipal de PAU BRASIL-BA e a outra deverá ser assinada pelo
servidor municipal e pelo responsável técnico da empresa devendo ser entregues em momento oportuno
conforme prescrito no presente instrumento, sob pena de inabilitação.
5.4. Para a vistoria, o responsável técnico da empresa interessada deverá estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil, documento que comprove seu vínculo como responsável técnico
pela empresa junto ao conselho regional de administração e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitação para a realização da visita, com comprovação de legitimidade da assinatura (reconhecimento de
firma) ou instrumento de procuração pública outorgado à este responsável atribuindo-lhe poderes para
realização do ato.
5.5. Será facultado ao representante legal ou quaisquer outros membros da equipe técnica da licitante a
presença para a realização da visita técnica desde que tal ato seja realizado em conjunto com o responsável
técnico devidamente registrado.
6. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BÁSICAS
6.1. Os serviços compreendem a execução das tarefas básicas descritas no item 3 deste Termo.
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7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A Contratada obriga-se a:
7.1.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação
dos materiais e dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer os veículos, materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;
7.1.2. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, os serviços efetuados em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados, a critério da Administração;
7.1.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;
7.1.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à
Prefeitura Municipal ou a terceiros;
7.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor, notadamente com a utilização de motoristas
disponíveis para a condução dos Veículos Ônibus, com Carteira Nacional de Habilitação, Categoria Profissional
mínima “D”, bem como, com Curso Especializado, nos termos da regulamentação do Contran;
7.1.6. Manter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a realização dos
serviços;
7.1.7. Manter escritório no (s) Município (s) listado no Termo de Referência, com pessoal qualificado e em
quantidade suficiente para gerir o contrato;
7.1.8. Viabilizar a contratação de motoristas que atendam os requisitos técnicos básicos;
7.1.9. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus
interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando,
entre outras, as seguintes medidas:
7.1.9.1. Viabilizar o acesso de seus empregados via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da
Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias
foram recolhidas;
7.1.9.2. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados;
7.1.9.3. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de
recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.
7.1.10. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante;
7.1.11. Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
7.1.12. Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último dia útil do mês subsequente ao do
início da execução contratual, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, nos termos do artigo 30, II, e § 1°,
II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, caso se trate de microempresa ou empresa de pequeno porte optante
pelo referido regime tributário que venha a incidir na vedação do artigo 17, XII, da mesma lei.
7.1.12.1. Apresentar à Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a referida comunicação, o
respectivo comprovante.
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7.1.13. Apresentar à CONTRATANTE, para fins de contratação, e sempre que houver alocação de novo
empregado na execução do contrato, relação nominal constando nome, endereço residencial e telefone dos
empregados colocados à disposição da Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e
Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência; Em caso da não
apresentação dos documentos em prazo máximo de 72 (setenta e duas horas) após a solicitação do órgão
decairá o direito de contratar sendo acionado o segundo colocado no certame licitatório.
7.1.14. Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver a locação de novo
empregado na execução do contrato, relação contendo nome completo, CPF, cargo ou atividade exercida,
órgão e local de exercício dos empregados alocados;
7.1.15. Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o
empregado posto a serviço da CONTRATANTE, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao
Fiscal do Contrato;
7.1.16. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante do item
anterior;
7.1.17. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
7.1.18. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito
bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da
Administração;
7.1.19. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mãode-obra oferecida para atuar nas instalações do órgão, a critério da Administração;
7.1.20. Atender de imediato às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados,
nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme
descrito no Termo de Referência;
7.1.21. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas;
7.1.22. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à Administração toda e
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
7.1.23. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;
7.1.24. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do
pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição da CONTRATANTE;
7.1.25. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
7.1.26. Não repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados;
7.1.27. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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7.1.28. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. A Contratante obriga-se a:
8.1.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com
as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
8.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
8.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
8.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção;
8.1.5. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada
necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado
e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
8.1.6. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
8.1.7. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
8.1.8.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento
direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
8.1.8.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
8.1.8.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica
para a qual o trabalhador foi contratado; e
8.1.8.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou
entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
9. AVALIAÇÃO DO CUSTO
9.1. O valor máximo mensal aceitável para contratação não será superior a 10% (dez por cento) daquele
estimado.
9.2. Caso haja necessidade de eventual alteração de um itinerário existente, será acrescido o respectivo valor
por quilômetro excedido, calculado de acordo com a seguinte fórmula, onde:
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VM
VE =
Qxt
VE = Valor por Km excedido (R$)
VM = Valor mensal do item (R$)
S = Quilometragem diária prevista para o item (Km) t = Quantidade
de dias úteis no mês de referência (dias)
9.3. O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram apurados mediante pesquisas de
preços praticados no mercado em contratações similares.
10. MEDIDAS ACAUTELADORAS
10.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível
reparação.
11. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante
especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271,
de 1997.
11.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.
11.1.2. A fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da Contratada, referentes
aos empregados alocados na execução do contrato, deverá seguir o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização
dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística
e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem prejuízo
de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.
11.1.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de produtividade.
11.2. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta
promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3. A conformidade dos veículos que serão utilizados na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso, de acordo guia do transporte escolar do FNDE e projeto
de lei do senado n] 67/2012.
11.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
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envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando
a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666,
de 1993.
11.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.6. A fiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes rotinas:
a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da
qualidade demandada;
b) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas;
c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
f) A satisfação do público usuário.

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que, no decorrer da
contratação:
12.1.1. Inexecução total ou parcialmente o contrato;
12.1.2. Apresentar documentação falsa;
12.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.4. Cometer fraude fiscal;
12.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Contrato.
12.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que, no decorrer da
contratação:
12.2.1. Inexecução total ou parcial do contrato;
a. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL, pelo prazo
de até dois anos;
b. Impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL e seu descredenciamento
pelo prazo de até cinco anos;
c. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
12.2.2. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
12.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão e
de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do
contrato decorrente desta licitação:
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12.3.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
12.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
12.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,
e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
12.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Prefeitura, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município
e cobrados judicialmente.
12.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
12.8. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estarão previstas no Edital.
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
006/2020

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL

DADOS DA LICITAÇÃO
Pregão Presencial:

Nº 006/2020

PROCESSO:

OBJETO:

Nº 019/2020

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:
TELEFONE:

FAX:

EMAIL:

BANCO

AGÊNCIA Nº:

CONTA CORRENTE Nº:

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

RG:

UF: BA

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS:

CPF:

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS:

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL LUIZ NOGUEIRA DE SOUZA
Praça Juracy Magalhães, 184 – Centro. 45.890-000 – Pau Brasil – Bahia – Tel – 73-3273-2173
copel@paubrasil.ba.gov.br
CNPJ 13.682.299/0001-53

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LGDWMZFAXQDNZHSCJKOA7W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
23 de Janeiro de 2020
36 - Ano IV - Nº 1646

Pau Brasil

Prefeitura Municipal de Pau Brasil
ESTADO DA BAHIA

Setor de Licitação
___________________________________________________________________________________
LOTE 01

ITEM

1

REGIÃO

TAQUARÍ

TURNOS

VEÍCULO TIPO ESPÉCIE

IDA E
VOLTA
(KM)

MANHÃ
E NOITE

ÔNIBUS URBANO DE NO MÍNIMO 44
LUGARES, EQUIPADO CONFORME AS
NORMAS VIGENTES, PARA
TRANSPORTE RURAL E URBANO,
COM IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR. OBS:
TODAS AS DESPESAS COM
(MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO) POR
CONTA DA EMPRESA.

26 km
DIA

QUANT.
VIAGENS

02

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL PARA
O PERÍODO
DE 200 DIAS
LETIVOS

VALOR TOTAL

LOTE 02

ITEM

1

REGIÃO

BRAÇO
DA
DÚVIDA/
TAQUARÍ

TURNOS

VEÍCULO TIPO ESPÉCIE

IDA E
VOLTA
(KM)

MANHÃ

CARRO DE PASSEIO, 05 LUGARES
EQUIPADO CONFORME AS NORMAS
VIGENTES, PARA TRANSPORTE RURAL
E URBANO, COM IDENTIFICAÇÃO
ESCOLAR. OBS: TODAS AS DESPESAS
(MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO) POR
CONTA DA EMPRESA.

06 km
DIA

QUANT.
VIAGENS

01

VALOR
MENSAL

VALOR TOTAL
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LOTE 03

ITEM

1

REGIÃO

ALTO
TAQUARÍ

TURNOS

VEÍCULO TIPO ESPÉCIE

IDA E
VOLTA
(KM)

MANHÃ
E NOITE

CARRO DE PASSEIO, 05 LUGARES
EQUIPADO CONFORME AS NORMAS
VIGENTES, PARA TRANSPORTE RURAL
E URBANO, COM IDENTIFICAÇÃO
ESCOLAR. OBS: TODAS AS DESPESAS
(MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO) POR
CONTA DA EMPRESA.

04 km,
DIA

QUANT.
VIAGENS

02

VALOR
MENSAL

VALOR TOTAL
PARA O
PERÍODO DE
200 DIAS
LETIVOS

VALOR TOTAL

LOTE 04

ITEM

1

REGIÃO

TEIMOSO/
JUNDIÁ

TURNOS

VEÍCULO TIPO ESPÉCIE

IDA E
VOLTA
(KM)

TARDE

MICRO ÔNIBUS, EQUIPADO
CONFORME AS NORMAS
VIGENTES, PARA TRANSPORTE
RURAL E URBANO, COM
IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR. OBS:
TODAS AS DESPESAS (MOTORISTA,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO) POR CONTA DA
EMPRESA.

24 km
DIA

QUANT.
VIAGENS

01

VALOR
MENSAL

VALOR TOTAL
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LOTE 05

ITEM

1

REGIÃO

ASSENTAMENTO/
DR.JORGE/PAUFERRO

TURNOS

VEÍCULO TIPO ESPÉCIE

MANHÃ

VAN, MÍNIMO 17 LUGARES
EQUIPADO CONFORME AS NORMAS
VIGENTES, PARA TRANSPORTE RURAL
E URBANO, COM, IDENTIFICAÇÃO
ESCOLAR. OBS: TODAS AS DESPESAS
(MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO) POR
CONTA DA EMPRESA.

IDA E
VOLTA
(KM)

QUANT.
VIAGENS

11 km
DIA

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL
PARA O
PERÍODO
DE 200
DIAS
LETIVOS

01

VALOR TOTAL

LOTE 06

ITEM

1

REGIÃO

PAUBRASIL/MUNDO
NOVO

TURNOS

VEÍCULO TIPO ESPÉCIE

IDA E
VOLTA
(KM)

QUANT.
VIAGENS

MANHÃ

ÔNIBUS, MÍNIMO 44 LUGARES EQUIPADO
CONFORME AS NORMAS VIGENTES, PARA
TRANSPORTE RURAL E URBANO, COM
IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR. OBS: TODAS AS
DESPESAS (MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO) POR CONTA DA
EMPRESA.

28 km
DIA

01

VALOR TOTAL
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LOTE 07

ITEM

REGIÃO

MUNDONOVO/TOUCINHO

1

TURNOS

VEÍCULO TIPO ESPÉCIE

IDA E
VOLTA
(KM)

QUANT.
VIAGENS

MANHÃ

CARRO DE PASSEIO, 05 LUGARES
EQUIPADO CONFORME AS NORMAS
VIGENTES, PARA TRANSPORTE RURAL E
URBANO, COM IDENTIFICAÇÃO
ESCOLAR. OBS: TODAS AS DESPESAS
(MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO) POR CONTA
DA EMPRESA.

18 km
DIA

01

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL
PARA O
PERÍODO
DE 200
DIAS
LETIVOS

VALOR TOTAL

LOTE 08

ITEM

1

REGIÃO

ÁGUA
VERMELHA

TURNOS

VEÍCULO TIPO ESPÉCIE

IDA E
VOLTA
(KM)

QUANT.
VIAGENS

MANHÃ

ÔNIBUS, MÍNIMO 44 LUGARES EQUIPADO
CONFORME AS NORMAS VIGENTES, PARA
TRANSPORTE RURAL E URBANO, COM
IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR. OBS: TODAS AS
DESPESAS (MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO) POR CONTA DA
EMPRESA.

36 km
DIA

01

VALOR TOTAL
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LOTE 09

ITEM

1

REGIÃO

PRATAS

TURNOS

VEÍCULO TIPO ESPÉCIE

IDA E
VOLTA
(KM)

QUANT.
VIAGENS

TARDE E
NOITE

ÔNIBUS, MÍNIMO 44 LUGARES EQUIPADO
CONFORME AS NORMAS VIGENTES, PARA
TRANSPORTE RURAL E URBANO, COM
IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR. OBS: TODAS AS
DESPESAS (MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO) POR CONTA DA
EMPRESA.

34 km
DIA

02

VALOR
MENSAL

VALOR TOTAL

TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA:
VALIDADE DA PROPOSTA:
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ANEXO II
(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
006/2020

CREDENCIAL

Credencio 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, para representar esta empresa, com poderes para praticar todos os atos necessários, relativos ao
procedimento licitatório, em especial apresentar documentos, prestar declarações de qualquer teor, impugnar,
recorrer, apresentar contra razões de recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do direito aos
mesmos, a que tudo será dado como bom, firme e valioso.

........................., ......... de ................................ de 2020.

_________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO III
DECLARAÇÃO
(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
Referência: PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2020

_____________(nome da empresa)________________, inscrita no CNPJ sob o nº. _____________________,
sediada no (a) ______(endereço completo) ________, DECLARA, sob as penas da Lei:
( ) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes a este certame conforme prescrito no
inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002;
( ) que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
alterada pela Lei nº 11.488, de 21 de junho de 2007, em seu art. 34, que esta Empresa/Cooperativa está apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar, referentes
a este certame;

(Local de data)________, ____ de _______________ de 2020.

________________________________________________
Identificação e assinatura do outorgante
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO
(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
006/2020

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .........................................................(razão social/CNPJ)
.................................... não está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade
jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.

___________ _____de __________________ de 2020.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO V
(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
006/2020

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre,

( ) nem menor de 16 anos.
( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
_________ _____de __________________ de 2020.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI
(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA
ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007
Referência: PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2020
(nome da empresa) ________________, inscrito no CNPJ n.º _____________,por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) _______________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º __________ e do
CPF n.º _____________, DECLARA, sob as penas da lei, que é considerada:
( ) microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do mesmo diploma;
OU
( ) cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 21 de junho de 2007;
gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para fins de
participação na presente licitação.

(Local de data)________, ____ de _______________ de 2020.

________________________________________________
Identificação e assinatura do outorgante
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
CONFORME ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2,
DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

Referência: PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2020
(nome da empresa) ________________, inscrito no CNPJ n.º _____________ , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) _______________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º __________ e do
CPF n.º _____________, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente
Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente
pelo (□ Licitante / □ Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(a)

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

(b)

que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(c)

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato
da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(d)
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que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante
antes da abertura oficial das propostas; e

(e)

que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

(f)

(Local de data)________, ____ de _______________ de 2020.
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS PERCURSOS E REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Referência: PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2020
(nome da empresa) ________________, inscrito no CNPJ n.º _____________ , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) _______________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º __________ e do
CPF n.º _____________, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente
Licitação, DECLARA, para fins de comprovação para o Atestado de Visita, que visitou e reconheceu
tecnicamente todos os percursos elencados, com o intuito de confecção de proposta, ou que possui
conhecimento das condições locais para cumprimento das obrigações, em caso de dispensa da visita
técnica,não cabendo qualquer dúvida que possa vir a ser arguida, após emissão do atestado, principalmente
quanto à prestação dos serviços que venham a ser contratados, sujeitando-me às sanções administrativas
cabíveis.
(Local de data)________, ____ de _______________ de 2020.

________________________________________________
Identificação e assinatura do outorgante ou Representante legal

________________________________________________
Servidor municipal responsável por conduzir a visita técnica Assinatura e
identificação
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ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXXX/XXXX
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PAU BRASIL E A EMPRESA XXXX.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL, com sede Praça Juracy Magalhães, 184, Centro, PAU BRASIL. Bahia.
CEP 45890-000, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representado por sua Prefeita A
Sra. xx, portador da Cédula xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e Identidade nº xxxxxx SSP/BA e CPF nºxxxxxxxxxxx,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede
na XXXX, CEP XXXX, no Município de XXXX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor
XXXX, portador da Cédula de Identidade nº XXXX e CPF nº XXXX, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo nº xxxxxxx, e o resultado final do Pregão n° xxxxxxxxxxx, com fundamento na Lei nº 8.666, de
1993, e na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, e demais legislações correlatas,
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O contrato tem como objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar
para zona rural e urbana, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no
Edital e seus Anexos.
1.1.1 Os serviços a serem contratados caracterizam-se como atividades materiais acessórias, instrumentais ou
complementares à área de competência legal do órgão licitante, não-inerentes às categorias funcionais
abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
1.1.2 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
1.1.3 Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº
006/2020, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. O serviço contratado será realizado por execução direta, sob o regime de POR PREÇO UNITÁRIO.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
3.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL LUIZ NOGUEIRA DE SOUZA
Praça Juracy Magalhães, 184 – Centro. 45.890-000 – Pau Brasil – Bahia – Tel – 73-3273-2173
copel@paubrasil.ba.gov.br
CNPJ 13.682.299/0001-53

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LGDWMZFAXQDNZHSCJKOA7W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
23 de Janeiro de 2020
50 - Ano IV - Nº 1646

Pau Brasil

Prefeitura Municipal de Pau Brasil
ESTADO DA BAHIA

Setor de Licitação
___________________________________________________________________________________

ITEM

REGIÃO

TURNOS

VEÍCULO TIPO
ESPÉCIE

IDA E VOLTA
(KM)

QUANT.
VIAGENS

VALOR
MENSAL

VALOR TOTAL PARA O
PERÍODO DE 200 DIAS
LETIVOS

VALOR TOTAL

3.2. Para a execução dos serviços que demandam transporte de estudantes, a Contratada deverá cumprir a
legislação pertinente ao transporte de escolares.
3.3. Para a execução dos serviços, a Contratada deverá estar regular no Cadastro Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE), 49.23-002 (Serviço de Transporte de Passageiros – Locação de automóveis com motorista).
3.4. Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar profissionais pertencentes às seguintes
categorias de ocupação motorista, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO respectiva de
acordo com a atividade desempenhada.
4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. A CONTRATADA obriga-se a:
4.1.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação
dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de
Referência e em sua proposta;
4.1.2. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, os serviços efetuados em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados, a critério da Administração;
4.1.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;
4.1.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à
Prefeitura Municipal ou a terceiros;
4.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
4.1.6. Manter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização dos
serviços;
4.1.7. Manter escritório no Município listado no Termo de Referência, com pessoal qualificado e em quantidade
suficiente para gerir o contrato;
4.1.8. Viabilizar a contratação de motoristas que atendam aos requisitos técnicos básicos, predominantemente
residentes no município ou adjacências;
4.1.9. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus
interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando,
entre outras, as seguintes medidas:
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4.1.9.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da
Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias
foram recolhidas;
4.1.9.2. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados;
4.1.9.3. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de
recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.
4.1.10. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, no que for possível;
4.1.11. Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
4.1.12. Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último dia útil do mês subsequente ao do
início da execução contratual, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, nos termos do artigo 30, II, e § 1°,
II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, caso se trate de microempresa ou empresa de pequeno porte optante
pelo referido regime tributário que venha a incidir na vedação do artigo 17, XII, da mesma lei.
4.1.12.1. Apresentar à Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a referida comunicação, o
respectivo comprovante.
4.1.13. Apresentar à CONTRATANTE, quando do início das atividades, e sempre que houver a locação de novo
empregado na execução do contrato, relação nominal constando nome, endereço residencial e telefone dos
empregados colocados à disposição da Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e
Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência;
4.1.14. Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação de novo
empregado na execução do contrato, relação contendo nome completo, CPF, cargo ou atividade exercida,
órgão e local de exercício dos empregados alocados;
4.1.15. Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o
empregado posto a serviço da CONTRATANTE, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao
Fiscal do Contrato;
4.1.16. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante do item
anterior;
4.1.17. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
4.1.18. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito
bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da
Administração;
4.1.19. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mãode-obra oferecida para atuar nas instalações do órgão, a critério da Administração;
4.1.20. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno
imediatamente subseqüente;
4.1.21. Não permitir que seus empregados realizem horas extraordinárias fora da jornada normal de trabalho,
em finais de semana ou em dias feriados, exceto quando devidamente determinado pela autoridade do órgão
para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
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4.1.22. Atender de imediato às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados,
nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme
descrito no Termo de Referência;
4.1.23. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas;
4.1.24. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à Administração toda e
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
4.1.25. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;
4.1.26. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do
pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição da CONTRATANTE;
4.1.27. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
4.1.28. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no Termo de
Referência;
4.1.29. Não repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados;
4.1.30. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
4.1.31. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
4.1.32. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
4.1.33. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o preenchimento dos romaneios/diários de bordo,
informando diariamente o total da quilometragem efetivamente percorrida, bem como as ocorrências (se
houverem) no trajeto contratado. Os romaneios/diário de bordo deverão ser entregues quinzenalmente à
Comissão de Transporte Escolar do Município, que após análise da documentação emitirá ou não o Atestado de
Regularidade;
4.1.34. Manter o (s) veículo(s) a serviço com no máximo 10 anos de fabricação, devendo ser substituídos por
veículos de ano superior quando ultrapassarem esse período.
5. CLÁUSULA QUINTA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
5.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de Referência.
5.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Termo de
Referência e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição.
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6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
6.1.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com
as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
6.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
6.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
6.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção;
6.1.5. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada
necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado
e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
6.1.6. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
6.1.7. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
6.1.8.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento
direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
6.1.8.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
6.1.8.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica
para a qual o trabalhador foi contratado; e
6.1.8.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou
entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO
7.1. O valor mensal para o contrato é de R$ XXXX (XXXX), perfazendo o valor total para 10 (dez) meses para o
exercício de 2020.
7.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto contratado.
7.1.2. Nos meses de férias escolares a contratada não fará jus a recebimento de valores quando não houver a
prestação de serviços.
7.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente disponibilizados.
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8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
8.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por
interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta)
meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
8.1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
8.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de
preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção
da contratação mais vantajosa para a Administração, em relação à realização de uma nova licitação.
8.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando:
8.3.1. O valor estiver acima do limite máximo fixado em ato normativo do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação para redução de preços, para readequação ao referido limite;
8.3.2. A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou
municipal, enquanto perdurarem os efeitos;
8.3.2.1. Para tanto, o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis), e o Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), em nome da empresa contratada e de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
8.3.3. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.3.4. A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou variáveis não
renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da contratação.
8.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
9. CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO
9.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da
Contratada.
9.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$
8.001,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento
das obrigações da Contratada, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços executados e será acompanhada dos
demais documentos exigidos neste Edital.
9.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada com os serviços efetivamente prestados, bem como às seguintes comprovações, que deverão
obrigatoriamente acompanhá-la:
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a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;
b. Da regularidade fiscal mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no
artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e
c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido
paga pela Administração.
9.2.2. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS, o
pagamento dos valores em débito será realizado em juízo, sem prejuízo das sanções cabíveis.
9.2.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
9.3. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 30/04/2008, será efetuada a
retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis,
caso se constate que a Contratada:
9.3.1. Não produziu os resultados acordados;
9.3.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
9.3.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
9.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line aos sítios oficiais, para verificar a
manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento.
9.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da
Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive
quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.
9.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei
Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
9.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar
nº 123, de 2006, que mantiver tal condição por não incidir na vedação do artigo 17, XII, da mesma lei, não
sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas
receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
9.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em contacorrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na
legislação vigente.
9.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
9.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada,
que porventura não tenha sido acordada no contrato.
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10. CLÁUSULA DEZ - DA REPACTUAÇÃO
10.1. Será admitida, por solicitação da Contratada, a repactuação dos preços dos serviços continuados
contratados com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, desde que seja observado o interregno
mínimo de 1 (um) ano, e demonstrada de forma analítica a variação dos componentes dos custos do contrato,
devidamente justificada, e com os dispositivos aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de
abril de 2008.
10.1.1. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao
princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos
distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais
como os custos decorrentes da mão-de-obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do
serviço.
10.1.2. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a
repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções
coletivas das categorias envolvidas na contratação.
10.2. A repactuação não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato.
10.2.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto
quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou
convenção coletiva.
10.2.2. O aumento dos custos da mão-de-obra decorrente de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva
deverá ser integralmente repassado ao preço repactuado, exceto na hipótese descrita no subitem abaixo.
10.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:
10.3.1. Para a primeira repactuação:
a. Para os custos relativos à mão-de-obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir da data da
vigência dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da
apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
10.3.2. Para as repactuações subseqüentes à primeira: a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última
repactuação ocorrida ou preclusa.
10.4. O prazo para a Contratada solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual
subseqüente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão-de-obra da
categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não
haja prorrogação.
10.4.1. Caso a Contratada não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá
a preclusão do direito à repactuação.
10.4.1.1. Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o
decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista neste Edital.
10.4.1.2. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido registrado o novo acordo, dissídio ou
convenção coletiva da categoria, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de
prorrogação que resguarde o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo disponha daquele
instrumento devidamente registrado, sob pena de preclusão.
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10.5. Ao solicitar a repactuação, a Contratada efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços
contratados da seguinte forma:
10.5.1 Quando a repactuação se referir aos custos da mão-de-obra: apresentação do novo acordo, dissídio ou
convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato, acompanhado da demonstração analítica
da variação dos custos;
10.5.2 Quando a repactuação se referir aos demais custos: Planilha de Custos e Formação de Preços que
comprove o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:
10.5.2.1 Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
10.5.2.2 As particularidades do contrato em vigência;
10.5.2.3 Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros
equivalentes;
10.5.2.4 Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro que venha substituí-lo, divulgado
pelos órgãos oficiais, para os itens ou parcelas de custos da Planilha em que couber.
10.6 O órgão contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela Contratada.
10.7 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o
seguinte:
d. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
e. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para
concessão das próximas repactuações futuras; ou
f. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do
custo de mão-de-obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva,
ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de
compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
10.7.1. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e
apenas em relação à diferença porventura existente.
10.8. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a
partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
10.8.1. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a Contratada não cumprir os atos ou
apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação dos custos.
10.9. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a
prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.
11. CLÁUSULA ONZE - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados
no Orçamento Municipal deste exercício, nas dotações abaixo discriminadas:
11.2. As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo
aditivo ou apostilamento.
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12. CLÁUSULA DOZE - DA FISCALIZAÇÃO
12.1. 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 ajuste, devendo ser exercidos por um representante da Administração, especialmente
designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.
12.2. Além das disposições previstas nesta cláusula, a fiscalização contratual dos serviços continuados deverá
seguir o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº
02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.
12.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos
no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de produtividade.
12.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle,
que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:
12.4.1. Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da
qualidade demandada;
12.4.2. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas;
12.4.3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
12.4.4. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
12.4.5. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
12.4.6. A satisfação do público usuário.
12.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta
promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente
com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
12.7. O representante da Administração deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do
art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.8. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com
dedicação exclusiva dos trabalhadores da CONTRATADA, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:
12.8.1. No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas:
a. Prova de regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o artigo 195, § 3°, da
Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual;
b. Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior, caso a Administração não esteja realizando os depósitos
diretamente, conforme estabelecido no instrumento convocatório;
c. Pagamento de salários no prazo previsto em lei, referente ao mês anterior;
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d. Fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível;
e. Pagamento do 13º salário;
f. Concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da lei;
g. Realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;
h. Eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei;
i. Comprovação do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas
exigidas pela legislação, tais como a RAIS e a CAGED;
j. Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em
dissídio coletivo de trabalho; e
k. Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados vinculados ao contrato.
12.9. Em complementação às exigências acima previstas, a fiscalização do cumprimento das obrigações
trabalhistas e sociais da CONTRATADA seguirá a rotina estabelecida no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos
Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, englobando, no que couberem,
as seguintes etapas:
12.9.1. Fiscalização inicial (quando do início da execução dos serviços):
a. Elaboração de planilha-resumo do contrato administrativo, contendo as seguintes informações dos
empregados alocados na execução contratual: nome completo, número de CPF, função exercida, salário,
adicionais, gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação),
horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências, horas extras trabalhadas;
b. Conferência da regularidade das anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) dos empregados;
c. Conferência da remuneração registrada para os empregados, inclusive benefícios como vale- transporte,
vale-refeição e outros, com relação aos valores constantes da proposta de preços da empresa e da
convenção coletiva de trabalho da categoria;
d. Verificação da existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, que resultem no
pagamento dos respectivos adicionais aos empregados e na obrigação de fornecimento de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs).
12.9.2. Fiscalização diária:
a.
Conferência e acompanhamento da freqüência e da jornada de trabalho dos empregados alocados na
execução contratual;
b.
Verificação da rotina de trabalho, para fins de assegurar a inocorrência de situações de subordinação ou
desvio de função;
12.9.3. Fiscalização mensal (antes dos procedimentos para pagamento da nota fiscal/fatura):
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a.
Elaboração de planilha mensal com informações relativas a: nome completo do empregado, função
exercida, dias efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, férias, licenças, faltas, ocorrências;
b.
Conferência do número de dias e horas trabalhados efetivamente por cada empregado alocado,
procedendo-se à glosa da nota fiscal/fatura de valores relativos a eventuais faltas ou horas trabalhadas a
menor;
12.9.4. Fiscalização especial ou ocasional:
a. Acompanhamento da data-base da categoria, conforme previsão da convenção coletiva de trabalho, e
conferência da concessão tempestiva dos reajustes salariais por parte da empresa;
b. Controle de férias e licenças dos empregados na planilha-resumo;
c. Acompanhamento das situações de estabilidade provisória dos empregados (participação na CIPA, gestante,
acidente de trabalho);
12.9.5. Fiscalização após a rescisão ou encerramento da vigência do contrato:
Verificação do pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados
serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de
trabalho.
12.10. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pela
CONTRATADA deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a
retenção de pagamento se a CONTRATADA não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver
prestado a contento.
12.10.1. A CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações
trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou
a incapacidade da empresa de corrigir a situação.
12.11. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº
8.666, de 1993.
12.12. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela CONTRATADA, do
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão-de-obra alocada em
sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.
12.13. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666, de 1993.
13. CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.1.1. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
da contratação.
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13.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento).
14. CLÁUSULA CATORZE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do
Decreto nº 3.555, de 2001 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:
14.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
14.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão
licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em
razão do contrato decorrente desta licitação:
14.3.1 Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
14.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
14.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
14.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,
e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
14.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
14.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Prefeitura, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município
e cobrados judicialmente.
14.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
14.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15. CLÁUSULA QUINZE - MEDIDAS ACAUTELADORAS
15.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar
providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de
difícil ou impossível reparação.
16. CLÁUSULA DEZESSEIS - DA RESCISÃO CONTRATUAL
16.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993:
I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do
serviço, nos prazos estipulados;
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IV. O atraso injustificado no início do serviço;
V. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Contrato;
VII.
O desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº
8.666, de 1993;
IX. A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
X. A dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;
XI. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execução do Contrato;
XII. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere o Contrato;
XIII. A supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do
Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
XIV. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevisto desmobilizações, mobilizações e outras
previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
XV.
O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de
serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
XVI. A não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos prazos
contratuais;
XVII. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
Contrato;
XVIII. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
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16.2 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
16.3 A rescisão deste Contrato poderá ser:
16.3.1 Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII
e XVIII desta cláusula;
16.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a
Administração;
16.3.3. Judicial, nos termos da legislação.
16.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
16.5 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da
CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda
direito a pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
16.6 A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução dos valores das multas e
indenizações a ela devidos, para ressarcimento da CONTRATANTE, bem como a retenção dos créditos
decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas
neste instrumento.
16.7 O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:
16.7.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.7.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.7.3 Indenizações e multas.
17. CLÁUSULA DEZESSETE - DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto n° 3.555, de 2001, na Lei
nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006, na Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, e do Decreto
Municipal nº 136, de 2006, no que for pertinente, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.
18. CLÁUSULA DEZOITO - DA PUBLICAÇÃO
18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
19. CLÁUSULA DEZENOVE - DO FORO
19.1. Fica eleito o foro do Município de PAU BRASIL com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.
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E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, depois de lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02
(duas) testemunhas abaixo assinadas.
Município de XXXX, XX de XXXX de XXXX.
_________________________________
Pela CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
______________________________
Nome:
CPF n°:
Identidade n°:

_________________________________
Pela CONTRATADA

_________________________________
Nome:
CPF n°:
Identidade n°:
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REGIÃO

TURNOS

TIPO
ESPÉCIE

KM
IDA E
VOLTA

QUANT.
VIAGENS

PAU BRASIL X TAQUARÍ

MANHÃ E
NOITE

ÔNIBUS

26 km DIA

02
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REGIÃO

TURNOS

TIPO
ESPÉCIE

KM
IDA E
VOLTA

QUANT.
VIAGENS

BRAÇO DA DÚVIDA/TAQUARÍ

MANHÃ

CARRO DE
PASSEIO

06 km DIA

01
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REGIÃO

TURNOS

TIPO
ESPÉCIE

KM
IDA E
VOLTA

QUANT.
VIAGENS

ALTO TAQUARÍ

MANHÃ E
NOITE

CARRO DE
PASSEIO

04 km DIA

02
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REGIÃO

TURNOS

TIPO
ESPÉCIE

KM
IDA E
VOLTA

QUANT.
VIAGENS

TEIMOSO X JUNDIÁ

TARDE

MICRO
ÔNIBUS

24 km DIA

01
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REGIÃO

TURNOS

TIPO
ESPÉCIE

KM
IDA E
VOLTA

QUANT.
VIAGENS

ASSENTAMENTO X DR. JORGE X PAU FERRO

MANHÃ

VAN

11 km DIA

01
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REGIÃO

TURNOS

TIPO
ESPÉCIE

KM
IDA E
VOLTA

QUANT.
VIAGENS

PAU BRASIL X MUNDO NOVO

MANHÃ

ÔNIBUS

28 km DIA

01
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REGIÃO

TURNOS

TIPO
ESPÉCIE

KM
IDA E
VOLTA

QUANT.
VIAGENS

TOUCINHO X MUNDO NOVO

MANHÃ

ÔNIBUS

18 km DIA

01
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REGIÃO

TURNOS

TIPO
ESPÉCIE

KM
IDA E
VOLTA

QUANT.
VIAGENS

ÁGUA VERMELHA

MANHÃ

ÔNIBUS

36 km DIA

01
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REGIÃO

TURNOS

TIPO
ESPÉCIE

KM
IDA E
VOLTA

QUANT.
VIAGENS

PRATAS

TARDE E
NOITE

ÔNIBUS

34 km DIA

02
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