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IITTUI'IICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SEToR DE LIcITAÇÔES E coNTRATo

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 014/2019PMA
pReeÃo PRESENcTAL N' oo7/2oigpp

o MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO, por inrermédio de seu
Pregoeiro, abaixo subscrito, designado pelo Decreto no. 004/20í9, torna público, parâ
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados Íatá ÍealizaÍ licilaçáo
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREçO, cujo procedimento
obedecerá à Lei n" í0.520/2002, o Decreto Municipal no.08812014, e subsidiariamente à Lei
n" 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste
Edital e seus Anexos.

oBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FiStCA PARA SERVTÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM ITENS DE
SEGURANÇA EXTGTDOS PELO CÓD|GO DE TRÂNS|TO NAC|ONAL, DESTTNADO AO
TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICíPIO DE
PALMAS DE MONTE ALTO.

Data da licitação: 2110212019
Horário: 08hí omin
Endereço: Auditório da Prefeitura Municipal, com sede na Praça da

Bandeira, no. 230, Município de Palmas de Monte Alto - BA,
cEP 46.460-000.

Não havendo expediente na data marcada ou havendo fato
superveniente impeditivo à realização, a sessão será adiada para o primeiro dia útil
subsequente, mantidos o mesmo local e horário, salvo comunicação em contrário do
pregoeiro.

A presente licitação e consequente contratação serão regidas pelas
seguintes normas: Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei n" 8.666, de 2í
de junho de 1993 (subsidiariamente), alualizada pelas Leis Federais no 8.883, de 08 de junho
de 1994 e no 9.648, de 27 de maio de 1998; Lei no 10.520, de 1 7 de julho de 2002: do Decreto
[,4unicipal n'. 088/2014, de 20 de março de 2014; Decreto Municipal n.o 033/2018, de 29 de
maio de 2018; a Recomendação MPF n.o 02212018; e pelas demais normas pertinentes, bem
como pelas disposições Íixadas neste Edital e seus Anexos.

Pompilio Rodrigues Donato

Pregoeiro

Decreto n.o 00412019
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MUNICíPIo DE PALMAS DE MoNTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÔES E CoNTRATO

1

1.1

2

1.2

1.3

1.4

DO OBJETO
coNTRATAÇÃo DE EMeRESA E/ou pEssoA rísrcn pRRR sERVtÇo DE
TRANSPORTE ESCoLAR EM BoM ESTADo DE CoNSERVAÇÃo, CoM ITENS DE
SEGURANÇA EXrGrDos pELo cóDtco DE TRÂNStro NActoNAL, DESTINADo
Ao TRANSpoRTE Dos ALUNoS DA REDE púalrcl DE ENStNo DESTE
MUNtcíPro DE PALMAS DE MoNTE ALTo.
A licitaÇão será dividida em Lotes, conforme tabela constante na RELAÇÃO DAS
ROTAS, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes for de seu interesse
Terão prioridade de contratação as ME e EPP sediadas local ou regionalmente até o
limite de 10% da melhor ofertâ, com fulcro no art. 48, § 3o do Estatuto da Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte e art. 48.

O objeto contralado pela administração pública possui caráter contínuo, podendo, o
contrato, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de
prêços e condições mais vantajosas, com íulcro no art. 57, ll da Lei 8.666/93, firmando-
se para tanto, aditivos ao pacto original, desde que nenhuma das partes se manifeste
em contrário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
DAS COND|çÓES DE PART|C|PAçÃO
Poderão participar deste pregão presencial empresas nacionais do ramo,
individualmente, e pessoas físicas que atendam a todas as exigências, inclusive
quanto à documentaÇão, constantes deste edital e seus anexos.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão participar desta licitação
com prioridade, coníorme subitem 1 .2.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar declaraÇão
conÍorme anexo Vlll, sob as penas da Lei, que cumprem os requisitos estabelecidos
no art. 3o do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, bem como,
estão aptas a usufruírem do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da
reÍerida Lei Complementar.

Não será permitida a participaÇão de empresas ou pessoas físicas:
a) Sob a forma de consórcio;

b) Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios Íigurem como
Íuncionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na PREFEITURA
MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO.

c) Declaradas inidôneas por qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública,
direta ou indireta, íederal, estadual, municipal ou do Dishito Federal;
c.1) Para verificação da situação descrita na alínea "c", supra, o pregoeiro

procederá consultas no Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e
Suspensas - CEIS ou a qualquer outro cadastro disponível que possua
banco de dados de fornecedores inadimplentes.

d) Suspensa de licitar ou contratar com a Administração Pública.

e) Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência ou
concordatária, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

í) Estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no país;

g) Que possuam familiar de agente político que exerça cargo na PREFEITURA
MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO;

9.1) Será considerado familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau.

h) Não possuam objeto social igual ou compatível com o do reÍerido pregão.

2.1

2.2

2.3

2.4
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MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÓES E CONTRATO

As empresas e ou pessoas físicas concorrentes deverão se inteirar dos serviços a
serem prestados e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos
cubram quaisquer diÍiculdades decorrentes da sua execução.
DA TMPUGNAçÃO DO ATO CONVOCATÓR|O
As licitantes deverão proceder, antes da elaboraÇão das propostas, a verificação
minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito ate 02(dois)
dias úteis da reunião de abertura da licitaçâo, os esclarecimentos, providências ou
impugnar ato convocatório, devendo protocolar o pedido junto a Equipe de Apoio, no
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de PALMAS DE MONTE ALTO ou via
endereço eletrônrco CPL@PALMASDEMONTEALTO.BA.GOV.BR, sendo aceito o
protocolo no horário de expediênte administrativo (das 07 horas às 13 horas), cabendo
ao Pregoeiro decidir sobre requerimento no prazo de 24 (Vinte e quatro) horas.
Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data
para a rcalização do certame, caso a impugnaÇão implique na êlaboração das
propostas.

A não comunicaÇão no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos
elementos Íornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação
posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas.
Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os
respectivos prazos legais.

DA VISITA TECNICA
As empresas interessadas em participar da licitação PODERÃO efetuar a visita
técnica, correndo por sua conta todos os custos respectivos, inclusive quanto ao
deslocamento até os locais da execução, objetivando sedimentar o conhecimento
básico necessário às todas condições de execução do objeto para a elaboração da
proposta.

A visita técnica permitirá à licitante: avaliar as facilidades, dificuldades, riscos e trajeto
específicos na execução do objetivo de inteirar-se das condições e estado atual das
rotas onde serão executados o transporte escolar e dimensionar a equipe,
equipamentos, veículos, materiais necessários para desenvolver o sêrviço, de acordo
com a atividade desempenhada e legislação vigente.

A Empresa interessada em participar da LicitaÇão poderá realizar visita técnica às
rotas onde serão executados o transporte escolar, as visitas poderão ser agendadas
a partir do dia 0710212019 ao dia 1910212018 portanto, devendo a empresa interessada
entrar em contato com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Desporto e Lazer, pelo teletone (77) 3662-2í 1 3 para rcalizat o agendamento da visita.

A Visita Técnica deverá ser realizada por um representante legal da empresa.

Ao comparecer ao local para efetuar a visita, o representante deverá apresentar cédula
de identidade e carta de apresentação ou documento que comprove ser represenlanle
legal da Empresa interessada.

Não será permitido que o representante legal represente mais de uma empresa.

A visitação ocorrerá no horário de expediente administrativo das 07h às í2h e será
acompanhada por representante da Administração, designado para esse Íim, o qual
assinará o Termo de Visita Técnica juntamente com o responsável da empresa, em
duas vias, Ílcando uma via com a Administração e a outra será entregue ao
responsável da empresa interessada em participar do certame, que deverá apresentá-
lo na Íase de habilitação.

87

2.5

J.Z

3.4

3

3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.O

4.7
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4.8

4.9

4.10

ttituNtcipto DE pALMAS DE MoNTE ALTo
ESTADO DA BAHIA

SEToR DE LICITAÇÔES E CoNTRATo

A visita técnica aos locais da execuÇão será realizada, a iniciar pela Sede da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer no endereço Praça da Bandeira, no.
230, Município de Palmas de Monte Alto - BA, CEP 46.460-000, Telefone/Fax: (77)
3662-2113.

Caso o licitante opte por não realizaÍ a visita técnica será admitida a substituição do
Termo de Visita Técnica por declaraÇão formal, conforme Anexo lX assinada pelo
representante da Empresa declarando ter total conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade
por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos fuluros
que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Administraçáo, conforme modelo
disponibilizado neste edital.
A não apresentação do Termo de Visita Técnica ou a não apresentação da Declaração
de Responsabilidade, acarretará a inabilitação da licitante.
REPRESENTAçÃO E CREDENCIAMENTO
Para credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
Tralando-se de representante legal de pessoa jurídica, o estatuto social, contrato
social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura; (cópias autenticadas ou apresentar os originais para
coníerência).
Tratando-se de pessoa física, documento oficial de identificação com foto.
Tratando-se de procurador, A PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular,
com reconhecimento de Íirma do outorgante, NA QUAL CONSTEM PODERES
ESPECíFICOS PARA FORMULAR LANõES, negociar preço, interpor recursos e
desistir de sua interposiÉo e pralicar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento, que comprove os poderes do mandante
para a oulorga; (cópias autenticadas ou apresentar os originais paÍa conÍerência).

Sendo A PROCURAÇÃO PARTICULAR deverá ter Íirma reconhecida e estar
acompanhada do documento comprobatório dos poderes do outorgante (ato
constitutivo/deliberativo da pessoa jurídica - contrato social onde se possa
identificar o ADMINISTRADOR), que deverá ser apresentado no momento do
credenciamento.
Poderá a licitante utilizar do modelo de Carta de Credenciamento - Anexo Vll deste
edital, devendo este estar devidamente assinado e reconhecido firma em carlório,
juntamente com a apresentação do documento de identiflcação do representante
e da empresa participante do certame.

Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a
intervir nas Íases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os
efeitos, por sua representada.
Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma
empresa licitante.

O representante legal e o procurador deverão identiÍicar-se exibindo documento oficial
de identificação que contenha foto.
Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados no início da sessão.
No caso de cópias, as mesmas devem estar autenticadas por tabelião, ou, na Sessão,
ser autenticadas pelo pregoeiro ou membro da sua equipe de apoio.
Aberta a sessão, os [epresentantes legais entregarão ao pregoeiro, declaração dando
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece
o inciso Vll do art. 4'da Lei 10.520 de í7 dejulho de 2002 (Anexo lll) e, em envelopes
separados, a proposta comercial e a documentaÇão de habilitação.
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5.7

6.

6.1

6.'1 .1

6.1.2

A náo apresentação ou ainda a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento, impedirá a participação da licitante no presente certame.
DA APRESENTAçÃO DE DECLARAçÃO E DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA
DE PREço E HABtLtTAçÃo
No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos interessados ou seus
representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, o pregoeiro, que
dirigirá os trabalhos, após abertura da mesma, receberá os documentos abaixo
relacionados, sendo registrados em ata os nomes das licitantes:
DECLARAÇÃO, SEPARADA DE QUALQUER DOS ENVELOPES EXigidOS NO SUbitEM
abaixo, dando ciência de que cumpre os requisitos de habilitação para o presente
certame licitatório, coníorme Modelo de Declaração, constante do Anexo lll deste
Edital, e

Em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de
Preço (envelope no 1) e Habilitação (envelope n" 2),

6.1 .3

6.2

Aberta à sessão não mais serão admitidas novas licitantes.
Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preço e a Habilitação deverão
ser entregues separadamente, em envelopes FECHADOS, RUBRICADOS NO
FECHO e IDENTIFICADOS com o nome da licitante, o número e objelo da licitação e,
respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de PreÇo" e "Documentos de
Habilitação"), na Íorma das alíneas "a" e "b" a seguir:

a) envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO

PREGÃO PRESENCIAL 12018

LICITANTE:

ENVELOPE "A" (PROPOSTA DE PRE o

b) envelope contendo os Documentos de Habilitação

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO
PREGÃO PRESENCIAL 12018

LICITANTE

ENVELOPE "8" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)
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Praça da Banderra, no. 230, Centro, Palmas de lúonte Alto-BA, CEP: 46.460-000

Fone: (77) 3662-21 13 - www.palmasdemontealto.ba.gov

Página 6 de 59

cpl@palmasdemontealto.ba

rl



B4
MUNtciPto DE PALMAS DE MoNTE ALTo

ESTADO DA BAHIA
SEToR DE LICITAÇÕES E coNTRATo

6.3 É admitida a remessa postal dos envelopes com Proposta de Preço e Habilitação,
conÍorme disposto no Acórdão 152A2006 Plenário do TCU.

6.4 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderáo ser
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório
competente, ou publicação em órgão da imprensa oÍicial, no caso de cópias, desde
que acompanhadas dos originais para conÍerência, na sessão, pelo pregoeiro ou sua
equipe de apoio.

6.5 Náo serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras,
desenhos, gráficos ou catálogos apenas como Íorma de ilustração das Propostas de
Preço.

6.6 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à Proposta de Preço e à HabilitaÇão e seus anexos, deverão
ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de
uso corrente.

6.7 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório,
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos
consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.

6.8 O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos documentos
da Proposta de PreÇo e da HabilitaÇão deverá ser do mesmo estabelecimento da
empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação.

6.9 A não-entrega da Declaração exigida no subitem 6.í.1 deste Edital implicará o não-
recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentaçáo da
Proposta de Preço e de Habilitação e, portanto, a não-aceitação da licitante no certame
licitatório.

6.10 Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

7. DA APRESENTAçÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE

7.1 As empresas interessadas deverão apresentar as suas propostas em envelope
lacrado, identificado como Envelope "4".

7.2 A proposta para o item licitado deverá ser apresentada em 0í (uma) via
datilograíada/digitada, com a indicaÇão de preço unitário (em moeda corrente nacional,
com até duas casas decimais) e preço total do item (em moeda corrente nacional, com
até duas casas decimais), com indicaçáo do prazo de garantia que não poderá ser
inferior a 60 (sessenta) dias, devidamente datadas rubricadas as suas folhas e
assinada por representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e
deverá conter, além de outras inÍormações de livre disposição, o seguinte:

a) Designação do número desta licitaÇão;

b) Preço unitário e global do item expresso em moeda nacional;

c) Os valores deveráo conter 02(duas) casas decimais;

d) Conter prazo de validade náo inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data de
abertura. Na íalta de tal informação será considerado proposto o prazo citado
nesta alínea;

e) Declarar, no corpo da proposta, ou em escrito à parte, que nos preços mantidos
na proposta escrita e naqueles quê porventura vierem a ser oÍertados através de
lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciáríos,
Íiscais, comerciais e outros de qualquer natureza que se Íizerem indispensáveis à
perfeita aquisição do objeto da licitação. A Prefeitura Municipal de PALMAS DE
MONTE ALTO não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao

Página 7 de 59 MuNtcÍpto DE paLiras DE MoNTE ALTo/BA - cNpJ: 13.E92.590/oooi 47
Praça dâ Bândeira, no. 230, Centro, Palmas de Monle Alto-BA, CEP: 46.460-000

Fone: (77) 3662-21 13 - www.palmasdemontealto.ba.gov-br
cpl@palmâsdemontealto.ba. g ov.bt



B5

t.3

7.4
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8.1

8.1 .1

MUNtcíPto DE PALMAS DE MoNTE ALTo
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇOES E CONTRATO

ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pela licitante sobre
os preços cotados;

f) O prazo da prestação de serviços será imediato após requisiÇão emitida pela
Secretaria Municipal.

Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam
a variação dos custos.

A participaçáo na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão das
Iicitantes proponentes às condiçôes deste edital.
Ficam vedadas:

a) a subcontratação total do objeto pela contratada a outra empresa/pessoa;
b) a cessão ou transferência total do objeto do contrato.

DA APRESENTAçÃO DA DOCUMENTAçÃO DE HABILITAçÃO . ENVELOPE "8"
As licitantes deverão apresentar no envelope "8" - "Documentos de HabilitaÇão",
documentos que demonstram atendimento às exigências indicadas neste item.

HABILITAÇÃO JURíDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
onde se possa identiÍ'icar o administrador, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por açõês, acompanhados de documentos
que comprovem a eleição de seus administradores;

c) Comprovante de inscriÇão do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhado de prova da composição da diretoria em exercÍcio;

d) Decreto de autorizaçáo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgáo competente, quando a atividade assim o exigir.

REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; (Pessoa
Jurídica)

b) A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Fazenda Federal e
INSS) será eÍetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional - PGFN, reíerente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa
da União - DAU por elas administrados, em conformidade com as diretrizes da
Portaria MF no 358, de 0510912014', (Pessoa Física e Pessoa Jurídica)

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; (Pessoa Física e Pessoa
Jurídica )

d) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei. (Pessoa JurÍdica)

e) Prova de regularidade trabalhista, comprovando a inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com validade em vigor;(Pessoa Física
e Pessoa Jurídica)

Í) As microempresas e as empresas de pequeno porte deveráo apresentar,
obrigaloriamente, toda a documentação enumerada no subitem 8.1.2 -
Regularidade Fiscal, mesmo que contenha alguma restriçâo.

g) RG (Pessoa Física);

8.1.2
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h) CPF (Pessoa Física);

i) Comprovante de residência. Caso a pessoa resida em imóvel de aluguel o
comprovante de residência deverá vir acompanhado do Contrato de Locaçáo, ou
se tiver nome de parentes deverá vir acompanhado de comprovaÇão de
parentesco; (Pessoa Física)

QUALIFICACÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

a) Certidão Negativa Estadual Concordata, Falência, Recuperação Judicial e
Recuperação Extrajudicial Dístribuída, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante; (Pessoa Jurídica)

b) Cópia do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigível e apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situaçáo
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; (Pessoa Jurídica)

c) As demonstrações contábeis citadas na alínea "b" do subitem 7.1.3, exprimem
com clareza a situação do patrimônio e as mutações ocorridas no exercício da
empresa. Tais dados .já incorporam o balanço patrimonial, tais como:
demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados e demonstração dos fluxos de caixa; (Pessoa Jurídica)

c.1) A Cópia no que se refere o subitem 7.1.3 alínea "b" deverá constar o Selo
Online do Contador (caso não exista obrigatoriedade do selo no Eslado
do domicílio da empresa, apresentar Certidáo de Regularidade
Profissional do Conselho Regional do Estado) e. caso a empresa não
seja optante pelo "Simples", deverá conter também o registro na Junta
Comercial ou comprovação de documento emitido por SPED Fiscal, com
código de autentícidade(M E e EPP NÃo ESTÃO DESOBRIGADAS DE
APRESENTAR O BALANÇO); (Pessoa Jurídica)

c.2) A empresa interessada que houver sido constituída no exercício do ano
corrente, poderá participar do cerlame desde que apresente o Balanço
de Abe(ura e que o seu capital social tenha no mínimo 10% do valor
estimado da licitação;(Pessoa Jurídica)

c.2.1) A demonstração contábil disposta no item c.2 deverá conter a
assinatura do representante legal da empresa, do técnico
responsável pela contabilidade, e a evidência de terem sido
lranscritos no livro diário, e este, necessariamente, registrado no
Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC ou
Junta Comercial ou órgáo equivalente, salvo para o optante do
SIMPLES. No caso de sociedades civis tais documentos poderão
ser registrados em cartório competente;

c.3) A boa situaÇáo financeira da licrtante, será aferida pela observância, dos
índices apurados pela fórmula abaixo, cujo cálculo deverá ser
demonstrado em documento próprio, devidamente assinado por
contabilista habilitado. As empresas que apresentarem resultado igual ou
menor que 1 (um) em qualquer um dos índices apurados deve comprovar,
para fins de habilitação, capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo no
limite de 10% do valor estimado da licitação;(Pessoa Jurídica)

ILG - íNDICE DE LIQUIDEZ GERAL >í,OO

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Lonoo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
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tLc - íNDtcE DE LteutDEz CoRRENTE >í,oo
tLc =A tivo Circulante

Passivo Circulante

SG - SOLVENCIA GERAL>,I,OO
§(, = Ativo Total

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

d) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXX|ll do art. 7'da Constituição
Federal, conforme modelo - Anexo ll: (Pessoa Física e Pessoa JurÍdica)

e) Declaração de Optante ou Não Optante do Simples Nacional. (Pessoa Jurídica)
í) Certidão negativa de pedido de insolvência civil, emitida pelo distribuidor da

comarca onde se encontre a sede ou domicílio do licitante. (Pessoa Física)
8.1.4 DOCUMENTACÃO DO íCULo

a) Cópia do CeíiÍlcado de Licenciamento do Veículo e IPVA com o ano d e 2019 para
os já exigíveis e de 2018 para os demais, integralmente quitado, autenticado;
(Pessoa Física e Pessoa Jurídica)

b) Contrato de locação autenticado (caso o documento do veículo esteja no nome de
outra pessoa); (Pessoa Física e Pessoa Jurídica)

c) Declaração do proponente comprometendo-se apresentar a quitação do IPVA e
licenciamento do veículo do ano de 2019, no prazo de 10 (dez) dias após
tornarem-se exigíveis os pagamentos das respectivas parcelas pelo órgão
competente conforme modelo do anexo "lX"; (Pessoa Física e Pessoa Jurídica)

8.1.5 DOCUMENTACÃO DO MOTORISTA

a) Os motoristas condutores do transporte escolar deverão ter idade superior a 21
(vinte e um) anos, e carteira de habilitação na Categoria D ou superior, com a
previsão de exercício de atividade remunerada, mediante a apresentação de
documento comprobatório; (Pessoa Física e Pessoa Jurídica)

b) Certidão emitida pelo DETRAN de que os motorístas não cometeram nenhuma
infraÇáo grave ou gravÍssima ou ser reincidente em inírações médias durante os
úllimos doze meses; (Pessoa Física e Pessoa JurÍdica)

c) Ceíificado ou Comprovação de participação de curso especializado, consoante
determina no art. 138. lnc. V do código de Trânsito Erasileiro; (Pessoa Física e
Pessoa Jurídica)

d) Certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de
homicídio, roubo, eslupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos,
junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização, nos termos
do 4r1.329, da Lei no. 9.503/97; (Pessoa FÍsica e Pessoa Jurídica)

e) Alvará de uso de solo emitido pelo Poder Executivo Municipal, correspondente ao
exercício financeiro em curso; (Pessoa Física e Pessoa Jurídica)

í) Comprovação do vÍnculo do(s) motorista(s) deverá ser feita através da
apresentaÇão cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

8.1.6 0UALTFtCA T NI

a) Certidão de Registro e Quitação da empresa e do(s) seu(s) responsável(is)
técnico(s) (Administrador) para com o Conselho Regional de AdministraÇão - CRA
do local da sua sede, nos termos da legislação em vigor, contendo dados
cadastrais atuais. (Pessoa Jurídica, exceto MEI)
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b) Apresentação de no mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter executado
serviço pertinente e compatível que comprove experiência pertinente na execução
mínima necessária com o objeto da presente licitação. (Pessoa Jurídica)

í Os Microempreendedores lndividuais - MEI estão dispensados de apresentar a
comprovação do requisito 8.í.6 alínea a.

A licitante deve comprovar no ato da celebracão do instrumento contratual a
orooriedade de oelo menos 30o/o ítrinta or cento) da Írota total a ser contratada. se foro
ioual ou suoerior a í 0 ídez) veícu los se for inferior a 10 (dez) veículos o licitante deverá

8.1.8

8,1 .9

9.

9.1

9.2

o?

9.4

9.5

9.5.1

9.6

9.7

comorovar a orooriedade de oelo menos 02 ídois) veículo Os documentos poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de
notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias,
deverão ser autenticadas por tabelião ou apresentadas os respectivos originais para
conÍerência pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, na sessão.
Serão aceitas as Certidões, em original, obtidas pela lnternet, dentro do prazo de
validade, suleitando-as a verificaçóes, caso necessário.
A documentação exigida nos itens 8.1.4, 8.1.5 e 8.1.6.c, deverá ser apresentada no
ato de celebração do contrato.
DA SESSÃO E DOS CR|TER|OS DE JULGAMENTO E ADJUDTCAÇÃO
No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para
recebimento das propostas e da documentação de habilítação, devendo o
representante legal ou seu procurador proceder ao respectivo credenciamento,
COMPROVANDO, possuir os necessários poderes para Íormulação de propostas
verbais (lance) e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes "A" contendo as propostas
comerciais, que deverão ser rubricadas por ele e membros da equipe de apoio,
conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências contidas no edital, e
classificará as propostas dos licitantes de MENOR PREÇO POR ITEM e aquelas que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por
cento, relativamente à de menor preço, para cada item licitado.
Quando não forem verificadas, no mínimo, lrês propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem acima, serão classiÍicadas as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de três, para que os representantes das licitantes
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas
propostas escritas.

Em seguida, será dado início à etapa de apresentaÇão de lances verbais pelos
representantes das licitantes classificadas, que deverão ser Íormulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes. Os lances verbais serão feitos para o
total do item até o encerramento do julgamento deste.

O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial,
a apresentar lances verbais, a partir da autora da proposta classificada de maior preço
e as demais, em ordem decrescente de valor.
Em caso de empate das propostas escritas se procederá ao sorteio conforme prescrito
no art. 45, § 20 da Lei 8.666/93.

A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará
a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenÇão do último preço
apresentado pela licitante, para efeito de ordenaÇão das propostas.

Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, do VALOR
TOTAL DO ITEM, iníeriores à proposta de menor preço.
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9.1 0.1

9.10.2

9.1 1

9.8

9.9

9.10

9.12

913

9.1 3.1

9.14

9.1 5

9.16

9.17

Caso não se realize lances verbais, será veriÍicada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preÇo e o valor estimado para a contratação, devendo os atos serem
devidamente redigidos em ata.

Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o pregoeiro
examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao(s) item(s) e
valo(es), decidindo motivadamente a respeito.

Em caso de empate Íicto com Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, o pregoeiro
procederá à convocação da empresa mais bem classificada para apresentar proposta
infenor àquela considerada vencedora do certame. (Art.45, inciso ldo Estatuto da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte)

Será considerado empate ficto a proposta apresentada por Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta apresentada
para o ltem. (Art. 44, § 20 do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte)
Não sendo apresentada proposta inferior àquela considerada vencedora do certame,
será esta mantida, decaindo o direito.

Sendo aceitável a oferta será verificado o atendimento das condições habilitatórias da
licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, assegurado o direito
de atualizar seus dados no ato, mediante documentaÉo apresentada na própria
sessão.

Caso a vencedora seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade Íiscal e trabalhista da participante,
a mesma não será inabilitada de imediato, nos termos do que preconiza o Estatuto da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, será concedido o prazo de cinco dias
úteis para regularização das pendências verificadas, podendo ser prorrogado por igual
período, sendo que, a ausência da regularização no prazo ora assinalado implicará na
decadência do seu direito de ser contratada, devendo ser analisada à habilitação da
segunda colocada, com fulcro no art. 43, § 1o do Estatuto da Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte.

Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a Licitante
Vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro.

Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender as exigências
habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de
classiÍicação, até a apuração de uma proposta e da sua respectiva habilitaçâo, sendo
a respectiva proponente declarada vencedora e a ela ad.ludicado o objeto licitado, para
o qual apresentou proposta, após o transcurso da competente fase recursal.

Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e
Equipe de Apoio, e voluntariamente pelas Licitantes presentes.

Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham
condições;

b) apresentem valores maniÍestamente excessivos ou manifestamente inexequíveis;

c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de
impedir o julgamento.

Nas situações previstas nos incisos 8.8, 8.9 e 8.13.1, o pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

A(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar ao Pregoeiro, no
prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas após o encerramento deste Pregão, nova
proposta escrita acompanhada de nova Planilha de Preços com a planilha de
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composição de custos, observando o disposto no inciso 7.2, em conformidade com o
Anexo V e Anexo Vl deste Edital e de acordo com o correspondente lote adjudicado.
Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o
entendimento da proposta, que não causem prejuÍzo à Administração ou lesem direitos
dos demais licitantes.

Da aceitabilidade das propostas:

a) Serão consideradas aceitas e adjudicadas às vencedoras as proposlas que
apresentarem preÇos compatíveis com o estimado constante em anexo.

b) Serão ainda consideradas aceitas e adjudicadas as propostas para os lotes
exclusivos as ME e EPP localizadas no Município de PALMAS DE MONTE ALTO
ou região cujas ofertas estejam ate 1Oo/o (dez por cento) da melhor oferta, com
fulcro no art.48, § 30 do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

DA HOMOLOGAçÁO
O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para
homologação.

Após a adiudicaçáo e homologação do resultado do certame licitatório, a licitante
vencedora será convidada, mediante comunicaÇão a credenciada por meio de
protocolo, na sua falta ou de impossibilidade, será remetida via Fax ou e-mail para
endereço constante na proposta, ordem de serviÇo, autorizando a empresa ou pessoa
física a prestar o serviço, no prazo de 15 (quinze) dias.

E facultada a Prefeitura Municipal de PALMAS DE MONTE ALTO, quando a
convocada não comparecer no prazo estipulado no subitem anterior, ou, ainda,
recusar-se, injustificadamente, entregar e cumprir com sua proposta vencedora,
convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas neste edital e na legislação.

A aquisiçáo pretendida deverá ser executada em estrita conformidade com as
prescrições deste edital e seus anexos, que são dele partes integrantes e inseparáveis.

SANçOES
Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei no. 8.666/93 e
posteriores alteraÇões, su;eitando-se os infratores às cominações legais, garantida a
prévia e ampla deÍesa em processo administrativo.

A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará a contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade
da iníração, obedecidos os seguintes limites máximos:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em Íirmar o contrato, ou
ainda na hipótese de negar-se a eÍetuar o reforço da cauçáo, dentro de 10 (dez)
dias contados da data de sua convocaÇão;

b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do serviço não realizado;

c) 0,7o/o (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.

A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contÍato e aplique as demais sanções pÍevistas na lei.

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
da contratada Íaltosa, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada

- quando exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferenÇa,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pêla administração ou,
ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Caso não tenha sido exigida garantia, a
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Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.

As multas previstas neste item nâo têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
inÍraçôes cometidas.

Será advertido verbalmente pelo Pregoeiro, a licitante cu.ia conduta vise perturbar o
bom andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua [etirada do
recrnto, caso persista na conduta faltosa.

Serão punidas com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos atos ilÍcitos
previstos na Lei no. 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto no

3.555/00 e suas alterações posteriores.

Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competenle para aplicar a
punição, os que incorram nos ilícitos previstos na Lei no, 10.520, de 17 de julho de
2002 e suas alteraÇões posteriores.

Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administraçãô Pública e a
reincidência na prática do ato.

DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRh
A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta da
seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE oRçÂMENTÁRIA 04. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
LÂZER

PROJETO/ATIVIDADE

2.099 . PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

2,102 - GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

2.235 - GESTÁO DE CRECHES

2.098 - GESTÃo Do ENSINo BÁSIco
2.096 . GESTÁO DO FUNDEB 40%

2.097 . GESTÃO DO PNATÉ

2.250 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE

3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoçáo

3390.39.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoâ Jurídica

01 -19-15-04

ELEMENTO OE DESPESA

DAS CONDTçÔES DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão eÍetuados após o recebimento, conferência e aceite do serviÇo
prestado, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da
proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, de acordo
com as demais exigências adminishativas em vigor.

Antes de efetuar o pagamento, será verificada a regularidade da contratada junlo aos
órgáos fazendáÍios, mediante consulta "online", cujos comprovantes serão anexados
ao processo de pagamento.

Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da contratada.

MUNIciPIo DE PALMAS DE MoNTE ALTo/BA- cNPJ: í 3.E92.590/OOO,I47
Píaça da Bandeira, no.230, Cenlro, Palmas de lúonte AJto-8A, CEP: 46.460-000

Fone \77) 3662-2113 - www.palmasdemonlealto.ba gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

A atualização monetária dos pâgamenlos devidos pela Administração, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu eÍetivo
pagamento, de acordo com a variaÇáo do INPC do IBGE pro rata tempore.

A contratante descontará da Íatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos
do serviço prestado ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.

As Íaturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento
dos impostos relacionados com o fornecimento, no mês anterior à realização dos
fornecimentos.

Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos)
nas seguintes hipóteses:

a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-Íinanceiro inicial do
contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos
da execução do ajustado, ou ainda, em caso de ÍorÇa maior, caso Íortuito, fato do
príncipe e fato da administração, nos termos do art.65, ll, "d" e § 50, da Lei n.
8.666/93;

b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do
mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 50, da
Lei n. 8.666/93.

A revisão de preços será Íeita com fundamento em planilhas de composição de custos
e/ou preço de mercado.

MUNtclpto DE paLÍÍas DE MoNTE aLTo/BA - cl.rpJ: í 3.E92.590/oooí47
PíaçÉ de Bandêua, no. 230, Cenko, Palmas de Nlonte Alto-BA, CEP: 46.460-000
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Página 15 de 59



9j
MUNICíPIo DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
sEToR DE LtctrAÇóES E coNTRATo

DAs coNorçÕEs DE REcEBTMENTo Do oBJETo DA LtctrAçÃo
As empresas ou pessoas físicas vencedoras prestarão os serviços nos locais
indicados pela Secretaria Municipal, através de vistoria e termo de recebimento,
observado as êspecificações contidas no termo de referência, e ainda, a consistência
e a exatidão da Nota Fiscal discriminativa, apresentada em duas vias.

Os técnicos da Prefeitura Municipal de PALMAS DE MONTE ALTO poderão solicitar
inÍormaçóes e documentos na oportunidade da vistoria, ficando a licitante obrigada a
atender.

DA REVOGAçÃO E ANULAçÃO DO CERTAME
A administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente

.iustificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar
a sua nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.

A anulação do procedimento licitatório induz à do inslrumento contratual.

As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação
do procedimento licitatório.

DOS RECURSOS

Declarada a vencedora, qualquer licítante poderá maniÍestâr imediatamente e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo
intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que comeÇarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
A petição poderá ser íeita na sessão, e se oral, será reduzida a termo em Ata.

A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro à vencedora.

Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação à licitante vencedora.

Homologada a licitação pela autoridade competente, a ad,udicatária será notiÍicada
para entrega do serviço no prazo definido neste edital.

DA PARTICIPAçÂO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

As microempresas e empresas de pequeno porte, para fazerem jus ao tratamento
diferencia do previsto no Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
deverão declarar o enquadramento como "ME" ou "EPP", conforme modelo de
declaração constante no Anexo Vlll.
A não apresentaÇão da declaração constante no Anexo Vlll significará a renúncia
expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, de estender à Licitante os
benefícios do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, no presente
certame. A responsabilidade pela declaraÉo de enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte é única e exclusiva da licitante que, inclusive, se
sujeitando as sanÇões legais e penais que possam advir de uma declaração falsa ou
errônea.

Terão prioridade de contratação as ME e EPP sediadas local ou regionalmenle até o
limite de í 0% da melhor oferta, com fulcro no art.48, § 30 do Estatuto da Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte.

Não será aplicado o item anterior se a melhor oÍerta tiver sido ofertada por pessoa
física.

DOS VE|CULOS: EX|GÊNC|AS, FTSCALTZAçÃO E VISTORIA

MUNtcÍpto DE paLMAS DE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: í3.E92,590/0001-17
Praça da Banderra, no. 230, Cenlro, Palmas de Monte Alto-BA, CEP: 46.460-000

Fone: (77) 3662-21 13 - www-palmasdemontealto.be.gov.br
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Os veículos ofertados para a prestação do serviço deverão estar em perfeito estado
de conservaçáo, exigindo-se que:

Para veiculos com capacidade mínima de 21 e 50 lugares: sejam dotados de
assentos de fácil limpeza, cortina nas janelas para proteção solar, borrachas de
vedação nas portas para amenizar a entrada de poeira;

As vistorias acontecerão em local indicado pelo municÍpio de PALMAS DE MONTE
ALTO 15 (quinze) dias após adjudicação e homologação pelo Prefeito Municipal.

Os veículos destinados a condução coletiva de escolares somente poderão circular
nas vias após preenchidos os seguintes requisitos:
Registro como veículo de passageiros;

Autorização do órgão de trânsito e ainda pintura de faixa horizontal na cor amarela,
com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes
laterais e traseiras da carroceria, com o dístico ESCOLAR.

O proponente vencedor submeterá os veículos a vistorias periódicas (semestrais) na
forma do Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções Normativas e atenderá as
convocações periódicas para visloria, sempre que se fizerem necessárias, a critério
da Administração;
O lvlunicípio de PALMAS DE MONTE ALTO poderá fiscalizar os veículos e a
documentação do proponente vencedor em qualquer local e hora onde os mesmos se
encontrem;

O Proponente deverá afixar nos veÍculos que prestarâo os serviços, aulorização para
circulação emitida por Orgão ou Entidade Executiva de Trânsito do Estado, na parte
interior do veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, observando-se
a capacidade máxima estabelecida pelo fabricante, na forma do disposto no Código
de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 2310911997;

O proponente deverá instalar nos veículos todos os equipamentos necessários ao bom
desempenho das funções, de acordo com o disposto no Código de Trânsito Brasileiro
e resoluções pertinenles;

O proponente se obrigará a substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
após ser contatado, qualquer veículo que venha a ser daniÍicado ou apresente defeitos
que impeça circulação ou coloque em risco a integridade física dos usuários;
Os veículos Ônibus, Micro-ônibus ou VAN deverão possuir cortinas ou vidros escuros
com "insulfilm" pâra proteção dos discentes contra a exposição da luz solar;
Todos os veículos deverão ser calafetados para prevenir entrada de poeira e água.
DOS MOTORISTAS

O proponente vencedor deverá apresentar a Secretaria Municipal de Educação, para
cada um de seus condutores e ou substitutos, os seguintes documentos:
Atestado médico atualizado comprovando condiçôes de sanidade física e mental e
este deverá ser renovado anualmente;

Carteira nacional de habilitação categoria D ou E, conÍorme o veículo a ser conduzido,
observar a validade e se o curso especializado de transporte escolar está inserido na
mesma, conforme Resolução n'168/2004/CONTRAN (art.33), que passou a ser
obrigatória, não valendo a exibição do certiÍlcado, e estar em dia com os cursos de
reciclagem;

Certidão Negativa de condenaçáo criminal, com trânsito em lulgado, emitldas pela
JustiÇa Estadual da Comarca da qual e domlciliado e no município de PALMAS DE
MONTE ALTO e apresentar alestado de bons antecedentes;

Declaração de que está ciente que deverá cumprir os seguintes requisitos, dentre os
demais que se fizerem necessários:
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SEToR DE LICITAÇÔES E coNTRATo

a) Obedecer ao disposto no artigo 138 do Código de Trânsito Brasileiro;
b) TrajaÊse adequadamente, entendendo-se como tal, o uso de camisa com

mangas, calça comprida e sapato, e ainda com o crachá de identiÍicação;
c) Usar cinto de segurança enquanto estiver dirigindo o veículo. Todos os motoristas

deverão exigidos passageiros o uso do cinto de segurança durante a viagem. Se
houver resistência por parte do aluno, deverão comunicar a diretoria da escola
para devidas providências;

d) Conduzir os escolares do seu embarque até o seu destino final sem interrupÇão
voluntária da viagem, observar e esperar a entrada do aluno na escola, caso
contrário comunicar imediatamente a direção da escola para providências
cabíveis;

e) Tratar com urbanidade e polidez os escolares, professores e o público;
f) Aproximar o veÍculo do acostamento ou ponto para em embarque e desembarque

dos escolares;
g) Facilitar o pessoal credenciado pela Administração a rcalizar a fiscalização;
h) Entregar aos escolares, no prazo de 0í (um) dia útil, qualquer objeto esquecido

no veículo;
i) ManteÊse com o decoro e a devida correção;
.l) Possuir conhecimento do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O proponente vencedor deverá apresentar para cada um de seus condutores e/ou
substitutos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, o
Certificado do Curso de Direção Defensiva.

O proponente deverá substitulr o motorista no pnzo de 48 (quarenta e oito) horas,
caso se faça necessário para melhor execução dos serviços, devendo apresentar os
documentos Gonstantes da cláusula anterior no mesmo prazo, contados da data de
substituição.

DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade
competente, observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei n'
8.666/93, lei 10.520102 e legislações pertinentes.

DAS DTSPOSTçÕES FTNATS

A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informaçôes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

Reserva-se ao pregoeiro e aos técnicos da Prefeitura Municipal de PALMAS DE
I\,íONTE ALTO o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações
complementares.
No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação
ou indenização, poderá ser:

a) adiada a data da abertura desta licitaÇão;
b) alterada as condições do presente edital, com Íixação de novo prazo para a sua

realizaçáo.

MUNIciP|o oE PALMAS DE MoNTE ALTo/BA - cNPJ: 13.892.590/()OO147
Praça da Bandeira, no. 230, Centro, Palmas de túonle Alto-BA, CEP: 46.460-000
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Não se permitirá a qualquer das licitantes solicitar a retirada de envelopes ou
cancelamento de propostas após a sua entrega.

O desatendimento de exigências formais não essenciais náo importará no afastamento
da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a rcalízaçáo da sessão pública de Pregão.

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o inleresse
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
Fica entendido que o Edital -Pregão Presencial no 007/201gPP e seus anexos são
complementares entre si, de modo que qualquer informaÇão contida em um
documento e omitida no outro, será considerada.

Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:

i)

Anexo I - Termo de Referência
Anexo ll- Declaração (inciso XXX|ll do art. 7" da Constituição Federal);
Anexo lll - Declaração (inciso Vll do art.4'Lei 10.520 de 1710712002);
ANEXO IV -RELAÇÃO DAS ROTAS;
Anexo V - Modelo Proposta Financeira;
Anexo Vl - Modelo de Planilha de Composição de PreÇos e Custos;
Anexo Vll - Modelo Carta de Credenciamento;
Anexo Vlll - Modelo da Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porle (Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
Anexo lX - Modelo Declaração De Comprometimento De Apresentaçáo Da
Quitação Do IPVA 2018
Anexo X - Minuta do Contrato
Anexo Xl- Resumo de lnstrumento Contratualk)

PAL E MONTE ALTO- BA, 31 de janeiro de 2018

POMPILIO RO RI NATO

Pregoeiro OÍicial

DECRETO NO OO4, DE 09 DE JANEIRO DE 2019

MUNtclpto oE paLMAs DE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: í 3.E92.590/0001-47
Praça da Bandeira, no. 230, Cenlío, Palmas de Monte Àto-BA, CEP: 46.460-000
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N' O,I4120í9PMA
pnecÃo PRESENCTAL N' oo7/2ol9PP

ANExo t- TERMo oe nereRÊNcn

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FíSICA PARA SERVIÇO DE
TRANSPoRTE ESCoLAR EM BoM ESTADo DE CoNSERVAÇÁo, COM ITENS DE
SEGURANÇA ExtctDos pELo coDtGo DE TRÂNStro NAC|oNAL, DEST|NADo Ao
TRANSPoRTE DoS ALUNoS DA REDE pÚal|ca DE ENSINo oesre uuN|cip|o oe
PALMAS DE MONTE ALTO.

1. DoS vEícULoS
1 .1 . Tipos de veículos autorizados a participar:

1.t.1. Ônibus;

1 .1 .2. Micro-ônibus;

1.1.3. Vans;

1 .2. Em caso de qualquer avaria nos veículos, a (o) Contratada (o) deverá responsabilizar-se,
substituindo-os, de modo a evitar a interrupção dos serviços do Transporte, daquela ROTA.
1.3. A (O) Contratada (o) Íica obrigada (o) a manter os veículos, equipamentos e materiais
necessários ao bom desempenho da Prestação dos Serviços e devem eslar em perfeitas
condiçóes de limpeza, uso e manutenção necessárias à execução dos serviços.
1.4. Os veículos deverão estar em conÍormidade com as normas expedidas pelo CONTRAN/
DENATRAN e Portaria DETRAN no í 153, de 2610812002, constantes no Anexo l.

1.5. Os veículos deverão ser submetidos à inspeção inicial e semestral, realizada por uma
Comissão designada pela Secretária Municipal de Educaçâo, Cultura, Desporto e Lazer, para
verificaçâo dos equipamentos obrigatórios, de segurança, bem como as condições de
trafegabilidade do veículo.

1.6. Fica vedada a aposição de inscrições, anúncios, painéis decorativos e pinturas nas áreas
ênvidraçadas do veículo.

1.7. Documento do veÍculo que executará o transporte (CRLV) para cada uma das linhas.

1.8. Licenciamento, IPVA e Seguro Obrigatório 2019 quitado ou comprovantes de pagamentos
das parcelas anteriores ao dia da sessão pública.
'1.9. Lanternas de luz branca, Íosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira.
1 .10. Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia
altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico
ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela,
as cores aqui indicadas devem ser invertidas.

2. DA PESSOA FíSICA
2.1. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Fazenda Federal e INSS)
será efetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamenle pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da F azenda Nacional - PGFN,
referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU por elas administrados,
em conformidade com as diretrizes da Portaria MF n" 358, de O5lO9l2O14;

2.2.Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

MUNrcipro oE PALMAS DE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: í 3.s92.590/ooo1 -47
Prâçá da Bandeira, no. 230, Cenko, Palmâs de Montê Alto-BA, CEP: 46.460-000
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2.3. Prova de regularidade trabalhista, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), com validade em vigor;

2.4. Cedidão de lnfraÇôes Trabalhistas emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
inclusive quanto as normas de combate ao trabalho infantil e proteÇão ao trabalhador
adolescente;

3. DOS RECURSOS HUMANOS

3.1. DOS CONDUTORES:
3.1.1. Os motoristas condulores do transporte escolar deverão ter idade superior a 2'l (vinte e
um) anos, e carteira de habilitação na Categorra D, mediante a apresentação de documento
comprobâtório;

3.'1.2. Certidão emitida pelo DETRAN de que os motoristas não cometeram nenhuma infraÇão
grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos doze meses;

3.1.3. CertiÍlcado ou Comprovação de participação de curso especializado, consoante
determina no art. 138. lnc. V do código de Trânsito Brasileiro;

3.1.4. Certidão negativa do registro de disÍibuição criminal, da empresa e do motorista,
relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a
cada cinco anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorizaÇão, nos
termos do 4rt.329, da Lei no. 9.503/97;

3.'1.5. Alvará de uso de solo emitido pelo Poder Executivo Municipal, correspondente ao
exercício financeiro em curso.

3.2. Os requisitos referentes aos condutores e dos veículos deverão ser exigidos no momento
da contratação, ou sempre que houver substituição dos mesmos.

4. DOS PRAZOS E PAGAMENTOS
4.1. A contratação vigerá pelo período 0510212018 a 2911212018, conforme calendários
escolares anexos;

4.2. Os pagamentos serão realizados quando da prestação de serviços, ou seja, nos períodos
letivos para as rotas escolares.

5, DAS ROTAS, QUANTITATIVOS DE VEICULOS, QUILOMETRAGENS
5.1. As rotas, quantitativos e quilometragens, serão designados e encaminhados a demanda
conforme Termo de ReÍerência do Edital.

6. CARACTERISTTCAS DO SERV|ÇO

6.'l . Os serviços serão prestados nos dias letivos previstos no calendário escolar, homologado
pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto eLazer. A interrupção dos serviços
dar-se-á nas Íérias e recessos escolares.

6.2. Os horários de chegada e partida deverão ser rigorosamente obedecidos.

6.3. O motorista será identiÍicado com crachá com foto recente, indicando seus dados
pessoais.

6.4. O motorista deverá zelar para que os alunos permaneÇam sentados, priorizando a
capacidade do veículo e usem corretamente o cinto de segurança.

6.5. O motorista deverá zelar para que os alunos embarquem e desembarquem do veículo
nos locais indicados no contrato, zelando pela segurança dos mesmos.

6.6. O motorista deverá manter a porta do veículo fechada, durante todo o percurso.

6.7. A empresa deverá comunicar à Unidade Escolar e a Secretaria Municipal de Educação,
de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique durante a execuÇão
dos serviços.

6.8. A documentação relativa ao veículo e ao motorista deverá manter-se em ordem e de
posse do condutor.
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6.9. A empresa ou pessoa física vencedora apresentará no primeiro dia útil do mês
subsequente ao da prestação do serviço Relatório detalhado dos serviços prestados,
contendo: datas, períodos, nomes dos alunos, ocorrências, e demais informações que se
fizerem necessárias.

7. DA |NSPEçÃO E/OU VTSTORTA DO VEíCULO
7 .1 . Paru rcalizaçáo das inspeções/vistorias dos veículos será designada Comissão, através
de Portaria, pela Secretaria Municipal de Educaçáo em parceria com a Superintendência de
trânsito;

7.2. As inspêções/vistorias dos veÍculos serão realizadas no Departamento de Trânsito deste
Município, localizado na Rua Joaquim Chaves, 390, Bairro Santo Antônio, nesta Cidade, após
10 (dez) dias da homologação e adjudicação assinadas pelo Prefeito Municipal.

7.3. A empresa ou pessoa física referida acima deverá comparecer munida de documento de
identificaçáo.

7.4. A empresa deverá comprovar através de cópia autenticada do contrato social e de
declaração da empresa indicando-o e/ou autorizando-o paÂ Íealizaçáo da mesma.

7.5. Após a inspeção/vistoria, a Comissão expedirá declaração de participação e averiguação
dos veículos, sendo uma via entregue a empresa ou pessoa fÍsica, no qual deverá apresentar
ao Departamento de Licitação, para ser acostada a documentação do processo.

7.6. O veículo não aprovado na inspeção/vistoria será impedido de prestar o serviço e a(o)
contratada(o) será notificada(o), tendo a empresa contratada ou pessoa tísica o prazo de 72
(selenta e duas) horas para a substituição do veículo notificado ou reparo do mesmo.

8. DA FTSCALTZAçÃO

8.1. Será designado um servidor, através de Portaria, expedida pela Secretaria Municipal de
EducaÇâo, que exercerá a fiscalização do transporte escolariunto a empresa ou pessoa física
vencedora.

8.2. A vistoria irá ocorrer em todos os veículos de transporte escolar, de acordo com as
exigências da resoluÇão do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) no 503, de 2009.

8.3. O fiscal exigirá que os motoristas do transporte escolar cumpram os requisitos do Contran,
como idade superior a 21 anos; habilitação na categoria D e aprovação em curso
especializado, nos termos da noÍmatizaÇão determinada pelo Contran.

8.4. Será averiguada ainda a situaçáo do veículo de transporte escolar, como pintura de faixa
horizontal na cor amarela, com 40 centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão
das partes laterais e traseira da carroçaria, com a identificação ESCOLAR; O veículo deve ter
cintos de segurança em número igual à lotaÇão e extintor de incêndio com carga de pó químico
seco ou de gás carbônico.
8.5. Será averiguado pelo fiscal se o motorista e o veículo acostados na documentação de
habililação da licitação são os mesmos que estão trafegando e transportando os alunos do
transporte escolar.

9. DO VALOR
9.1. Com o intuito de elaborar uma planilha de valores estimados de acordo com o praticado
no mercado, a Prefeitura Municipal de PALMAS DE MONTE ALTO realizou quatro cotaÇões
para que pudéssemos chegar a média do valor estimado nas planilhas anexas.

10. DAS SANçÔES
í 0.1 . Em qualquer uma das hipóteses antes elencadas, eslará o faltoso sujeito às seguintes
sançóes:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensáo temporária do direito de participar em licitaÉo e impedimento de contratar com
a Prefeitura Municipal PALMAS DE MONTE ALTO, por prazo nào superior a dois anos;
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d) 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 o
faltoso ressarcir este Ministério pelos pre.luízos resultantes e depois de decorrido o pêzo da
sanção aplicada.

10.2. A sanção de declaraçáo de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito
Irrlunicipal, sendo facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias da aberlura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos
de sua aplicação.

10.3. A(o) licitante convocada(o) denko do prazo de validade da sua proposta, que se recusar
injustificadamente a proceder à entrega, apresentar pendências iunto aos cadastros da
AdminiskaÇão Pública, deixar de entregar ou apresentar documentaçáo falsa extgida para o
certame, ense.jar o retardamento da execução de seu objeto, náo mantiver a proposta, falhar
ou fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude flscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla deÍesa, ficará impedida de licitar
e contratar com a Prefeitura Municipal de PALMAS DE MONTE ALTO pelo prazo de até 5
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até quê seia
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, flcando ainda
sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizado,
sem prejuízo das demais cominaçóes legais.

10.4. Fica facultada a Prefeitura Municipal de PALMAS DE MONTE ALTO, na hipótese de
descumprimento por parte da adludicatária das obrigaçóes assumidas, tal como, o não
cumprimento do prazo de entrega, aplicar à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global
da proposta do licitante. Podendo ainda, ser aplicada a cada novo período de 30 (trinta) dias
de atraso.

1 1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
'11.1. A empresa contratada fica obrigada a ATENDER às Unidades Escolares observando o
horário de início e final das aulas, organizando enlão suas linhas, de forma que os alunos não
sejam prejudicados em carga horária, ou seja, deveráo ser entregues à escola até o horário
do início das aulas e recolhidos somente após o término das mesmas.

11.2.Fica estabelecido um limite de 15 (quinze) minutos para o recolhimento dos alunos, que

serão transportados aos seus respectivos domicílios ou paradas de ônibus, dentro das rotas
estabelecidas neste edital.

11.3. Constituir-se-ão exceções, casos em que as atividades pedagógicas estendam-se após
o horário costumeiro, que a empresa ou pessoa física contratada deverá ser avisada com
antecedência por escrito pela Secretaria Municipal de Educação.

1í.4. Todas as despesas com manutenção de frota, funcionários, encargos e tributos a que

vier incidir serão de total responsabilidade da Contratada.

11.5. Em caso de quebra de veículos, a(o) Contratada(o) deverá responsabilizar-se,
substituindo-os, de modo a evitar a interrupção dos serviços do Transporte, daquela LINHA.

1í.6. A(o) Contratada(o) deverá orientar os condutores dos veículos, bem como demais
funcionários da mesma, quanto à observação concernente ao trato dos alunos, sob pena de
responderem .judicialmente por seus atos.

11.7. A(o) Contratada(o) não poderá transportar alunos, fora do horário das aulas, para
qualquer outra ativrdade, sem autorização da Secretaria Municipal de Educação, por escrito,
que se manifestará no caso de Projetos e Programas onde houver atividades em contra turno.
Não poderá ocorrer o transporte de familiares de alunos, salvo nos casos autorizados por
escrito pela Secretaria Municipal de Educação.

11.8. A(o) Contratada(o) Íica obrigada(o) a fornecer e exigir de seus Íuncionários o uso de
todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor e os que forem
solrcitados pela Fiscalização.
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11.9. A(o) Contratada(o) fica obrigada(o) a aÍastar ou substituir dentro de 24 horas, sem ônus
para o Município, qualquer Íuncionário que, por solicitação da Fiscalização, não deva
continuar a participar da execução dos serviços, desde que devidamente justificado.

Descrição do Capítulo Xlll do Código de Trânsito Brasileiro;

cÓDIGo DE TRÂNSITo BRASILEIRo

CAPITULO XIII - DA CONDUçÃO DE ESCOLARES

Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente
poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

| - registro como veículo de passageiros;

ll - inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança;

lll - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenla centímetros de largura, à meia
altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico
ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de canoçaria pintada na cor amarela,
as cores aqui indicadas devem ser invertidas;

lV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;

V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;

Vl - cintos de seguranÇa em número igual à lotação;

Vll - oulros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.

Art. 137. A autorização a que se refere o artigo anterior deverá ser aÍixada na parte interna
do veÍculo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução
de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante.

Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os
seguintes requisitos;

I - ter idade superior a vinte e um anos;

ll - ser habilitado na categoria D;

ilr - (VETADO)

lV - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em
infrações médias durante os doze últimos meses;

V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.

Art. 139. O disposto neste Capítulo não exclui a competência municipal de aplicar as
exigências previstas em seus re ulamentos, para o transporte de escolares

DOMINGOS RODRIGUES PORTO NETO
Secretário Municipal de Educaçáo, Cultura, Desporto e Lazer

Decreto n.o 00212017
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Praç€ da Bendeira, n'. 230, Centro, Palmas de Àronte Atto-BA. CEP: 46 460-000

Fone: (77) 3662-21 13 - vyww.patmasdemonteallo.ba.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NO Oí4l2O1gPMA

pReoÃo PRESENCTAL N' oo7/20ígPP

ANExo [ - oEcLARAçÂo DE REGULARTDADE euANTo Ao TRABALHo Do MENoR

DECLARAçÃo DE REGULARIDADE QUANTo Ao TRABALHo Do MENoR

Razão Social d LI IT inscrita no CNPJ sob o no _, sediada na
(endereco comoleto), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXX|ll,
do artigo 7" da ConstituiÇão Federal, consoante o que se estabeleceu no ârtigo'1', da Lei n'
9.854, de 27 de outubro de í999, que náo tem em seu quadro de empregados, menores de
18 anos em trabalho nolurno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabâlho,
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

local, _ de de 2019

(Nome e assinatura do Declarante)

Observações:
. Emitir em papel timbrado da empresa:
. Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal.

MUNtclpto DE paLMAs DE MoNTE ALTo/BA - cNpJ: 13.E92.590/ooot {7
Praçá da BandeiÍa, no. 230, Centro, Palmas de Monte Àto-BA, CEP: 46.460-000

Fone: (77) 3662-21 í3 - www.palmasdemontealto.ba.gov.br
cpl@palmasd€montealto.ba.gov-br
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 014/2O1gPMA

PREGÃo PRESENCIAL N" OO7/20í9PP

ANExo ilt - DEcLARÂçÃo os NexrsrÊNctA DE FATo lMpEDtnvo DA HABTL|TAçÃo

DEcLARAçÃo oe tNextstÊNctA DE FATo tMpEDtflvo oa xeeturaçÃo

(Razão Social da LICITANTE inscrita no CNPJ/;CPF sob o n'
(endereco comoleto) , declara, sob as

penas da Lei, para os fins requeridos no inciso Vll, do artigo 4'da Lei n' 10.520 de 17 dejulho
de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do subitem 5.1.1 do
presente edital.

LOCAL, _ de de 2019

(Nome e assinatura do Declarante)

Observações:

. Emitir em papel timbrado da empresa;

. Esta declaraÇão deverá ser entregue no ato do Credenciamento

. Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal.

MUNtclpto oE PALMAS DE MoNTE ALTo/BA - cNpJ: t 3-E92.590/oooí.47
Praça da Bandeira, n'. 230, Cenko, Palmas de Monle Alto-BA, CEP. 46 460-000

Fone: (77) 3662-21 13 - www.palmasdemontealto bâ.gov-br
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br

, sediada na
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PROCESSO AOMINISTRATIVO N' 014/201 gPMA

PREGÃO PRESENCIAL N' OO7/20ígPP

ANEXO rV - RELAçÃO OAS ROTAS

MUNICIPIo oE PALMAS DE MoNTE ALTo/BA - cNPJ: 13.892.590/oooí {7
Praça dâ Bandeira, no. 230, Contro, Patmas de Monle Atto-BA, CEp: 46.460-000

Fone: (77) 3662-21 1 3 - www.palmasd6monteatto.ba.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br

PLAI{ILHA DE TRANSPORTE ESCOLAR
ROTA/
MAPA ROTEIRO DESTINO TURNO VEÍCULO KM

PAVIMENTAOO
KM SEIú

PAVIMENTO KM IDA Kf IDA E
VOLTA

1Â
BICO DURO / MANGUEIRA /

ASSENTAMENTO / NOVA ESPERANÇA BARRA DO RIACHO MATUTINO o,47 17,28 17,75 35,50

'tB BICO DURO / IUANGUEIRA /
BOQUEIRÃOZINHO SEDE DO IVIUNICÍPIO VESPERTINO

ôNTBUS - 44
PASSAGEIROS

ôNTBUS - 44
PASSAGEIROS 10,85 6,00 '16,85 33,70

TOTAIS 11,32 23,2A 34,60 G0,20

2^ FAZ,I\4ARCOS GUERRA / FAZ, DE BITA /
POÇO OE PEDRAS / CASA VELÂ / OLARIA DISTRITO DO PINGA FOGO MATUTINO ôNrBUs - 44

PASSAGEIROS 1,80 17.90 19.70 39,40

2S FAZ,MARCOS GUERRA / FAZ. DE BIÍA /
POÇO DE PEDRAS / CASA VELA / OLARIA SEDE DO I\4UNICIPIO VÉSPERTINO ôNtBUS - 44

PASSAGEIROS 16.30 17,90 34,20 64,40

2C
FAZ,MARCOS GUERRA / FAZ. DE BITA /

POÇO DE PEDRAS i CASA VELA / OLARIA SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO ôNtBUS - 44
PASSAGEIROS 16,30 í 7,90 34.20 68.40

ÍoÍAts 34,40 53,70 EE,lO 174,20

3A AGUA BoA / StSNANDE / ALTAMTRA /
PARACATU SEDE OO MUNICÍPIO MATUTINO 0NtBUs - 44

PASSAGEIROS 4,10 8.92 13,02 26,04

SEOE DO MUNICÍPIO VESPERTINO ôNTBUS - 44
PASSAGEIROS 11,00 13,38 24,38 48,763B

3C

ÁGUA 8OA / RUI.4ÃO / CAVALO RUSSO /
REPRESA

ÁGuA BoA / stSNANoE / ALTAMTRA /
PARACATU SEDE DO I\,IUNICIPIO NOTURNO ôNTBUS ,44

PASSAGEIROS 4,10 8,92 13,O2 26,04

TOTAIS í9.20 31,22 50,42 í00,84

.-\
f5

^J§
\
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4
LAGOA DA VACA / ALAZÃO / LII,{EIRA /

BARRIGUDA / RANCHO DAS I\,,IÃES
RANCHO DAS À,IÁES MATUTINO ôNIBUS - 44

PASSAGEIROS 7,10 23,15 30,25 60.s0

TOTAIS 7,t0 23,15 30,25 60,50

LOTE 5

MATUTINO ôNtBUs - 44
PASSAGEIROS

6,55 32,24 38,79 77,58RANCHO DAS I\,,!ÃES5
LAGOA DO I\.4OURÁO / LAGOA DO I\,,IATO /

LAGOA DO CHICO / GRAI,4A / PAGA
TEI\íPO / EARRIGUDA

TOTAIS 6,55 32,24 38,79

I I

77,54

100,20RANCHO DAS MÃES I\4ATI]TINO
ôNtBUs - 44

PASSAGEIROS
50,10 50,106

I\,,IADEIRA CORTADA / CURAL
DERRUBADO / PÉ DE SERRA / I\,4ALHADA

GRANDE / LAGOA DO I\,IATO i VILA PRETA
/ ALAZÃO / VARGEÀ,í COMPRIDA

50,í0 50,í0 í00,20TOTAIS

64,36 12A,72SEDE DO MUNICiPIO VESPERTINO ôNTBUS - 44
PASSAGEIROS

37.00 27 ,367
SEDE / RANCHO OAS MÁES / ALAZÀO /

BARRIGUDA / LAGOA DE PEDRO

37,00 27,36 64,36 128,72TOTAS

IrOTE

VESPERTINO ôNtsus - 44
PASSAGEIROS 2,80 46,95 49,75 99,50SEDE DO MUNICIPIOI

AROEIRA / ITAUNA / VARGEM CUMPRIDA /
LAGOA DA POSSE / AGUA BRANCA /
CARAIBINHA / CATANA / JAGUARÉ /
CURRAL DE PEDRAS / AGRESTINHO

99,5046,95ÍoTAts 2,80

LOTE

49,75

31,30 33,90 67.80SEDE DO [,lluNICIPIO VESPERTINO ôNTBUS - 44
PASSAGEIROS 2,60I

TANOUE VELHO / SANTA HELENA /
ESPINHEIRO / BOI I\4ORTO / BRAÇO DE

CAPOEIRA

2,60 3t,30TOTAIS

LOTE íO ]:

33,90 07,E0

{.\
§ô

\,
§(Í,
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ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

(glt,ffi

í0
JUREI\,44 / PINDOBA / TOCAIA / VARGEIÚ

ALTA / LAGOA DE CANUDO / BARRO
PRETO / BOr MORTO / ERA9O DE

CAPOEIRA

SEDE DO MUNICIPIO VESPERTINO

TOTAIS

LOTE í3

MUNICIPIO OE PALMAS OE MONTE ALTO/BA - CNPJ: í 3.892.590/OOO'I.47
Praçâ da Eandeira, n'. 230, Centro, Palmas de Monte Atto-BA. CEp: 46.460-000

Fone: (77) 3662-2'1 13 - www.patmasdomonlêalto.ba.gov.br
cpl@palmasdemontealto.bâ.gov.br

ôNrBUs - 44
PASSAGEIROS 3,40 48 70 52 10 104,20

q'r

§(à

't'l
VARGEM ALTA / LAG, DE CANUDO /

BARRO PRETO i BOI MORTO / BRAÇO DE
CAPOEiRA

sÉDE Do À.4uNtclpto NOTURNO ôNTBUS - 44
PASSAGEIROS 3,40 28,50 31,90 63,80

TOTAIS 3,40 28,50 3í,90 63,80

12
PINDOBA / BALDO / COVÃO / LAGOA DO

COURo / CARÂIsAS / MUÔUÉM ESPRAIADO VESPERTINO ôNtBUS - 44
PASSAGEIROS 34.46 34,46 68.92

TOTAIS 3'1,'16 34,46 6E,92

í3
PINDOBA / JUREMA/ BALOO / COV

LAGoA Do CoURo / CARAIBAS i
[.,ruouÉÀ/

ESPRAIADO IUATUTINO ôNtBUS - 44
PASSAGEIROS 38,00 38,00 76,00

TOTAIS 38,00 38,00 76,00

144 CURRAL NOVO / CEDRO / PEDRA DE
FOGO ESPRAIADO VESPERTINO ôNtBUs - 44

PASSAGEIROS 20,98 20,98 41,9A

1,lB CURRAL NOVO / CEDRO / PEDRA DE
FOGO ESPRAIADO NOTURNO ôNtBUs - 44

PASSAGEIROS 20,98 20,s8 41.96

TOTAIS 4í,96 83,924í,96

,5 ANGICo / MARI/ MUoUÉM ESPRAIADO MAÍUTINO ôNtBUs - 44
PASSAGEIROS 12,14 12,14 24,28

TOTAIS 't2,14 12,14 21,2a

'Í 6A LARANJEIRA / I\,!ARIMBO / I\,,IATA VERDE /
cAFÉ sEM TRoco DISTRITO DE PINGA FOGO MATUTINO ôNTBUS - 44

PASSAGEIROS 9,00 9,50 í8,50 37,00

3,,í0 48,70 52,10 101,20
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(
MUNIC|PIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR OE LICITAÇÔES E CONTRATO

't 6B
LARANJEIRA / FAZENDA CUI\,4BICA /

MARIMBO / IJATA VERDE / CAFÉ SEM
TROCO

sEDE OO [,4UNtCíPtO VESPERTINO

MARII\,48O / LARANJEIRA / I\4ATA VERDE /
CAFÉ SE[,4 TROCO SEDE DO MUNICIPIO

ôNTBUS - 44
PASSAGEIROS

ôNTBUS - 44
PASSAGEIROS

9,10 18.40 27 50 55,00

TOTAIS

MUNICIPIO OE PALMAS OE ONTE ALTO/BA _ CNPJ: I3.892.590/0001.47
Praça da Band€ira, no. 230, Centro, Palmâs de [íont€ Alto-BA, CEP: 46.460-000

Fone (77) 3662-21 13 - www.palmasdêmontealto.bã.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br

§
§
§
^.)§

16C NOTURNO 9,'10 7,70 16,80 33,60

27,20 35,60 52,80 í25,60

17

ATOLEIRO / MANDACARU / ÁGUA VERDE /
CALDEIRÁO DA JUREMA / PASSAGEM /

NINHO DE MARRECAS i VARGEM
COI\íPRIDA

RANCHO DAS MÃES MATUTINO ôNrBUs - 44
PASSAGEIROS 37,16 37 16 74,32

TOTAIS 37,16 37,16 71,32

í8 BARRA / TAPERA / POÇO DO SACO /
AGUA vERoE / NtNHo DE t\4ARRECA

RANCHO DAS IVIÃES MATUTINO ôN|BUS - 44
PASSAGEIROS 48,85 48,85 97,70

TOTAIS /r8,85 48,85 97,70

l

í9
TOCAIA/ PINDOBA/ BALDO / COV

LAGOA DO COURO / CARAÍBAS /
MUOUÉM

ÉSPRAIADO NOTURNO ôNrBUs - 44
PASSAGEIROS 35,65 35,65 71.30

TOTÀS 35,65 35,65 7í,lo

20
RANCHO DAS MÃES / PAJEÚ / CAEEÇA

DO BOri LAGOA DAS CABAÇAS /
LAGOINHA DAS PEDRÂS

SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO VAN 16
PASSAGEIROS 20,60 6,50 27,10 54,20

TOTAIS 20,60 6,s0 27,10 *,20

21
AROEIRA / ITAUNA / AGUA BRANCA /

CATANA / JAGUARÉ / CURRAL DE
PEDRAS / AGRESTINHO

SEDE DO I\,4UNICÍPIO NOÍURNO r\,!rcRo ÔNtBUs - 25
PASSAGEIROS 2,80 24,44 31,28 62,56

TOTAIS 2,80 28,1A 3í,26 62,50
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(
MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATO

(Ür
w

CURRALINHO / NOVA PALI\,IAS / BARRA /
GENIPAPo / MATA vERDE / cAFÉ sE[,l

TROCO
DISTRITO DE PINGA FOGO I\4ATUTINO MICRo ÔNIBUS.25

PASSAGEIROS 9.10 39,70 48 80

48,80

97,60

TOTAIS

TOTAIS

MuNtclpto oE paLMAs DE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: 13.892.590/oooí.47
Praça da BandeiÍa, no. 230, Cenko, Patmâs de Monle Atto-BA. CEp 46.460-000

Fone: (77) 3662-21 13 - www.palmâsdemontea[o.ba.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br

23 FAZENDA PÉ DE sERRA / MANGUEIRA sEDE Do [,,ruNtclPto VESPERTINO [írcRo ôNTBUS - 25
PASSAGEIROS 21,78 7 ,47 29,25 58,50

21,76 7,17 29,25 5E,50

21A IÍAPICURU / PINGA FOGO / OLARIA /
cAFÉ SEM TRoco sEDE Do [4uNtclpto NOTURNO VAN í6

PASSAGEIROS 18.í 0 4.80 22,90 45,80

21ÍJ
trAPtcuRU / PrNGA Foco / cAFÉ sEM

TROCO sEDE oo [4uNrcÍpto VESPERÍINO ôNrBUs - 44
PASSAGEIROS 18,Í0 1,20 19,30 38,60

TOTAIS 36,20 42,20 84,40

PEDRA DE FOGO / CEORO ANGICO 7,45 7,45 't 4,90

6,00

254

LOTE 2I

MATUTINO VAN 16
PASSAGEIROS

258 PEDRA OE FOGO / CURRAL NOVO CEDRO VESPERTINO VAN 16
PASSAGEIROS 3,9'1 3 9í 7,82

TOTAIS 't't,36

3,10 26,6726

í1,36

íi,3,1

72
LOÍE 26

VESPERTINOsEDE Do MUNrclpto MtcRo ôNtBUs - 2s
PASSAGEIROS

LEÃO / JAGUARÊ/ CURRAL DE PEDRAJ
AGRESTINHO/ SEDE

TOTAIS 3,í 0 26,67

27 LAGOA DO ARROZ / BAIXA DO AUGUSTO BARRA DO RIACHO 10,20

53,34

20,40

23,57

10,20

LOTE 27

VESPERTINO VAN 16
PASSAGEIROS

TOTAIS 10,20

2AA BARRA DO RIACHO I\,,IATUTINO

I.OTE

18,42
BARRA DO RIACHO / BARRIGUDO /

FAZENDA DE BITA / LAGOA DO ARROZ
VAN 16

PASSAGEIROS

10,20 20,,a0

18,42 3ô,84

28^ BARRA DO RIACHO / BARRIGUOO /
FAZENDA DE BITA / LAGOA OO ARROZ BARRÂ DO RIACHO VESPERTINO VAN 16

PASSAGEIROS 1A,42 18,42 36.84

9,'t0 39,70 97,60

(>
q\
õ

^r§q)
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(
MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

(w,w
TOÍAtS 36,84 36,84 73,68

29
PASSAGEIV i TRÊS IRMÀOS / NINHO DE

IUARRECAS SEDE DO I\,1UNICÍPIO NOTURNO VAN 16
PASSAGEIROS 2,80 17,76 20,56 41,12

TOTÂIS 2,E0 17,76 20,56 41,12

30
SEDE/ BOI MORTO/ SiTIO CANTO DO

[/ORRINHOi GAMELEIRINHA LAGOA DE
CANUDO

SEDE OO MUNICIPIO MATUTINO ôNrBUs 1.41 33,93 35,34 70,6t

ÍoTAts 1,11 33,93 35,34 70,66

31
SEOE/ CATANÂ,/ ÁGUA BRANCAi VARGEI\,í

COMPRIDAJ AROEIRÂS SEDE OO IVIUNICIPIO VESPERTINO ÔNIBUS 2,65 43,82 46,47 92,91

TOTAIS 2,65 /r3,82 16,17 02,94

32
SEDE/ POTE/ PASSAGEM/ MORRO DE
FLOR/CRUZAMENTO CALDEIRÃO DA

JUREMFJ CALOEIRÃO DA JUREMA
SEDE DO MUNICÍPIO VESPERÍINO ôNTBUS 4,77 30.21 34,98 69,90

TOTAIS 4,77 30,21 34,98 69,96

33
GOLFOS/CURRALINHO/GENIPAPO/

TANAJUR}JI\,4ARIMBO/LARANJEIRAJ BOM
JARDIM/I\,,IATA VERDE

SEDE DO MUNICIPIO VESPERTINO ôNTBUS 9,'10 50,04 59,14 I ít,2t

TOTAIS 9,í 0 50,04 59,í4 118,28

MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO/BA - CNPJ: 13.892.590/OOO147
Praça da Bandeirâ, n'. 230, Centro, Palmas de Monle Atto-BA CEp 46.460-000

Fone: (77) 3662-21 13 - www.palmâsdemonteatlo.ba.gov.br
cpl@pal masdemontêalto-ba. gov.br

(:-)
q-)
(\

§\q
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( (
MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÓES E CONTRATO

üY

ffi
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 014/20í9PMA

PREGÃO PRESENCIAL N' OO7/2O19PP

ANEXO V - PROPOSTA FINANCEIRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EÀ/PRESA E/OU PESSoA FISICA PARA SERVIÇo DE TRANSPoRTE ESCoLAR EM BoM ESTADo DE
CONSERVAÇAO, COM ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITo NACIoNAL, DESTINADo Ao TRANSPoRTE
DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO.

MUNrclpto oE paLMAs DE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: ,t 3.892.590/ooo1{7
Prâçâ da Bandsira, no. 230, Centro, Palmas de Montê Alto-BA. CEp: 46.460-000

Fone: (77) 3662-21 13 - www.palmasdemontealto.ba.gov.br
cpl@palmasdemontêalto.ba. gov.br

\)q\

^-r'§

PUI{ILHA DE IRI}ISFORTE ESCOI.AR

ROTA/
MÂPA

ROTEIRO 0EsTtt{o TURNO vElcuLo t(tl
PAVIMENTAOO

Ktt sErtt
PAVIIíENTO

KM IOA
KX t0

E VOLTA
K UilrÍÁHo (Rt) XI{ IOTAL (R$I

tÂ BICO DURO / MANGUEIRA/
ASSENTAMENTO / NOVA ESP

EARRA OO RIACHO MATUIINO ôNtBUs -44 pAssAcEtRos
0,47 't7,28 17,t5 15,50

1g BICO DURO/ MANGUEIRA/
8o0uÉrRÁozrNHo

sEDEooMUNrcÍPto VESPERTINO oNtBUs -44 PAssÂGEtRos
10 85 600 16,85 3!,70

TOTÀS rí 23 2E 60

T0TÂr- 0t

]OTAL DIA . 220 DIÂS LETÍVOS

(ÍoTÂL POR EXTENSO)

2A
FAZ,I\,TARCOS GUERRA / FAZ, DE BITA/

P0Ç0 DE PEDRAS /CASÂ VELA/
OLÁRIA

OISTRITO OO PINGA

FOGO
MAIUTINO ÔNIBUS,44 PASSAGEIRoS

1,80 17.90 19 70 39,«)

28
FAz,MARCOS GUERRA/ FAZ DE BIÍA/

POÇO OE PEDRAS / CASA VELA /
OLARIA

sEDE Do MUNtclPto VESPERTINO ôNrBUs - 44 PAssAGEtRos
16,30 17,90 34,24 68.40

FAT,MARCOS GUERRA / FÁZ DEBITA/
POÇO DE PEoR S i CASAVELA/

OTARIA
sEDE oo MUNrciPro NOIURNO ôN|BUS.44 PASSAGEIRoS

16,30 17 90 u,20 06,o

TOTÂ'S
53 70 8E í0

TOTAL DIÂ

Página 33 de 59

I

T:fn

I tiltllri iil {rIlÍtíri,IllrI

34,10



( (
MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LIC|TAÇÔES E CONTRATOffi

TOTÂI. DIA.22() OIAS LETIVOS

(TOTÂL POR EX]ENSO)

MUNICíPIO DE PALMAS DE MoNTE ALTo/BA - cNPJ: í 3.892.590/OoOí {7
Praça da Bandeira, n'. 230, C6ntro, Palmas de Monte Alto-BA, CEp: 46.460-000

Fonoi (77) 3662-2í 13 - www.palmasdemontoafto.ba.gov.br
cpl@palmasdemonlealto.ba.gov.br

LOTE 3

3A AGUA BOA / SISNÀNDE / ALTAMIRA /
PARÁCATU

MATUTINO ôN|BUS.44 PASSAGETRos
410 8,92 13 02 26.&

3B AGUA BOA / RUMÂO/CAVALO RUSSO /
REPRESA

SEDE DO MUNICIPIO

SEOE DO MUNICiPIO VESPERTINO ôNtBUs -44 PAssAGErRos
1t 00 13 38 24,38 18,76

3C ÁcuA BoA/stSNANDE i ALTAT{tRA/
PARACATU

SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO ôNrBUs -44 PASSAGEtRoS
410 8,92 13 A2 26,04

TOTAIS
19,20 11,22 50,12 ím,84

TOTAT OA

(IOTAL POR EXTENSO)

RÁNCHO DAS MAES MATUTINO
7,10 23,15 30,25

4

a

ôNrBUs - 4,4 PAssAGEtRos
60.50

LAGOA OA VACA / ALA2ÀO / LIMÊIRA /
BARRIGUDA i RAXCHO DAS MÁES

TOTÂIS
7,10 23,15 30,25 to,t0

TOTAL DIÂ

TOTAL 0tÂ . 220 DtÂS LET|VoS

(ÍoÍaL PoR EXTENSO)

RÂNCHO DAS MÀES l'rATUÍlNO
6,5s 38,79 77,5E

5
32,24

L(,tE I
LÂGOA DO MOURAOi LAGOÁ OO MAÍO

i LAGOA DO CHICOi GRAI\,{A / PAGA
TEi.IPO / BARRIGUDA

ÔNIBUS.44 PASSAGEIRoS

TOTAIS
6,55 32,21 38,79 77.61

ToÍar- ota

TOTAL 0!A - 220 D|AS t ET|VOS

(IOÍAL POR EXTET{SO)

(-
§r(\

^r
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MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

6

MAOEIRÁ CORTADA i CURÂL

OÊRRUEADO/ PÊ DE SERRÁ /
MALHAOA GRANOEi LAGOA DO MÂTO /

VILA PRETA / ALATÂO / VARGEI\í

COMPRIDA

RANCHO DAS MÃES MATUÍINO ÔNI8Us.44 PASSAGEIRoS
50 10 50 10 100,20

i_)
§\
C.

^J

50,10 50,10 100,20
TOTAIS

TOTAI- OtÂ

TOTA|- DrÂ - 220 DIAS LETTVOS

{TOTAL POR EXTENSO}

llt oTE7'

I SEDE ] RÀNcHO DAs MÀEs/ALÁzÁo /
BARRIGUOA / LAGOA DE PEDRO

SEDE oo MUNrcÍPD VESPERÍINO ôNtBUs -4{ pAssAGEtRos
37 00 27.36 64 36 128,72

T0ÍÀs
37,00 27,36 64,36 128.?2

TOTAL OIA

TOTAL DIA.22() OIAS LETIVOS

(TOTAL POR EXTENSo)

AROEIRA/ ITAUNÂ / VARGEM

cUMPRtDA/ LAGoA oA PossE / ÁcuA
BRANCA / CARÂIBINHA/ CATANA /
JAGUARÊ / CURRAL DE PEDRÁS/

AGRESTINHO

LOIE I

sEoE Do MUNtclpto VESPERTINO ôNrBUs -44 PAssAcEtRos
46,95 49,75

8
2,80 99,50

TOTÀS
2,E0 16,95 {9,75 90.50

TOTAI- OIA

TOTÂL DIA.22(l DIAS LETIVOS

(TOTAL POR EXTENSO)

sÊ0E Do MUNtcÍpto VESPERTINO
2.60 31 30 33,90 87,61)

I

LoÍE t

óNTBUS - 44 pAssAGEtRos
ÍANOUE VELIIO i SANTA HELENA /

ESPTNHETRO/ BOTMORTo / BRAÇo DE
CAPOEIRÂ

TOTÂ'S
2,60 3't,30 33,90 07.80

TOTAL DIA

TOTAL DIA .220 DIAS LETIVOS

MUNrclpro oE PALMAS oE MoNTE ALÍo/BA - cNpJ: 13.892.sgo/oooi.47
Praça da Bândeira, n'. 230, Cênlro, Palmas dê Monte Alto-BA, CEpt 46.460-000

Fonoi (77) 3662-21 1 3 - www.palmasdemontoalto.ba.gov.br
cpl@palmasdemonlealto.ba.gov br
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MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

(TOIAL POR EXTEilSO)

LOTE íO

10
JUREMA / PINDOEA/ IOCAIA i VARGEM

ALTA / LAGOA DE CANUOO / EARRO
PRETO/ BotM0RT0 / BRAÇO 0E

CAPOEIRÁ

SEDE DO MUNICIPIO VESPERTINO ôNtBUs -44 pASSAGEtRos
3,40 48 70 52,10 104,20

TOTÂJS
52 r0 í 20

TOTAL OIA

TOTAL OIA . 220 DIAS LETIVOS

(TOTAL PoR ETTENSO)

11
VARGEM ALIA/ LAG, DE CANUDO/

BARRO PRETO i EOIMORTO / BRAÇO
DE CAPOEIRA

SEOE OO MUNICíPIO NOTURNO ôNrBUs . 41 pAssAGEtRos
3,40 28 50 31 90 63,80

TOTÀS
50 3t

TOTÂL DIÂ

ToTÂL ora -220 orÂs r-ETtvos

(ÍoTAL POR ÊXTENSO)

12 PINDOBA/ BALDO /COVÁO/ LAGOA OO
COURO / CARAíBAS / MUQUÉM

ESPRÂIADO VESPERTINO ôNrBUs -44 PAssAcEtRos
34.46 68,32

TOTA'S
{6 o2

TOTAL OIA

TOTAT DtA - 220 otAS LEnVOS

(TOTAL POR EXrEr,rSO)

13

PINDOEA/JUREMA/ BALDO / COV
LAGOA DO COURO / CÁRAIBAS i

MUQUÉM
ESPRAIADO MÂTI]TINO ôN|BUS - 44 PASSAGEtRos

38m 38.00 76,m

TOTÀS
38 00

TOTÂL DIA

MUNICIPIO OE PALMAS OE MONTE ALTO/BA _ CNPJ: 13.892.590i OOOí.47
Praça da Bandeira, n'- 230, Cenko, Pâlmas de l\4ont6 Allo-BA, CEp: 46.460-000

Fone: (77) 3662-2 í 13 - www.patmasdemontêa[o.ba.gov.br
cpl@palmasdêmonleallo ba.gov.br

\)
§C'

qJ
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( (
MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

*

@
TOTAL DIA.22() DIAS TETIVOS

(TOTAL POR EXTÊNSO)

144 VESPERTINO ôNrBUs.44 PAssAGEtRos
20 98 20 s8 4r,96

1{8

CURRAL NOVO / CEDRO / PEDRA DE

FOGO

CURRAL NOVO / CEDRO / PEDRADE
FOGO

ESPRAIAOO

ESPRAIADO NOTURNO ôNrBUs.44 PAssAGErRos
20,98 20,98 4't,96

TOTAIS
4Í,96 11 96 s7

TOTAL DlÂ

ToÍÁL DrÂ.220 otÂs LEnvos

ooÍaL PoR ExTEltso)

ÂNGICO / i,TÁRI/ MUOUÊM
ESPRAIADO IúATUTINO ôNTBUS -44 PAssAGErRos

1214 12,14 2428

TOÍA|S
141 't2,14 21,24

TOTAL DIA

TOTÂL 0rÂ - 220 D|AS LETTVOS

(IoTÂL POR ÊXTEi{SO)

l6A LÂRANJEIRA/ MARIMBO / MATA VERDE
/ CÀFÊ SÊM TROCO

DISTRITO DE PINGA
FOGO

MATUÍINO ÔNIBUS.44 PASSAGEIRoS
s,00 9.50 18,50 37,00

168
LÂRÂNJEIRA / FAZENDA CUMEICA /

I,IARIMSO/ MATAVEROE ] CAFÉ SEM
TROCO

SEOE DO MUNICíPIO VESPERÍINO ôNtBUs -44 PAssAGEtRos
9,10 18,40 27.54 55.00

MARIMEO / LÂRÂNJEIRA / MATAVEROE
i CAFÉ SEM TROCO

SEDE DO MUNICIPD NOTURNO ôNTBUS-{r PASSAGEtRoS
Lr0 7,70 16,80 3i!,60

TOTAIS
21 20 3 1 60

ÍOTAL DIA

TOTAL DIA.22() DIÂS LEIIVOS

(ÍoTAr- POR ErTEilSo)

MUNICIPlo OE PALMAS OE ÍIIONTE ALTO/BA - CNPJ: í 3.692.590/OOOí {7
Praça da Bandoira, no 230, Centío, Palmas cíe Monte Alto-8A, CEp: 46.460-000

F onet 177 ) 3662-21 13 - www.patmasdêmont€alto.ba.gov.br
cpl@palmasdemonteallo.ba.gov.br

,
c..

^,\
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( (
MUNIC|PIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÓES E CONTRATO

*

@
RANCHO DAS MÀES MATUTINO ÔNIBUS. {{ PASSAGEIRoS

3716 37 16 74,12

ATOLÊIRO / MANDACARU / AGUA
VÊRDE / CALDE]RÁO DA JUREMA /

PASSAGEM / NINHO DE MARRECAS i
VARGEM COMPRIOA

17

TOTÂIS
3f 't6 37 t6

TOTAL DIÂ

TOÍAL DIA.22O DIAS LETIVOS

(IOTÂL POR EXTENSO)

í8 BARRÁ / TAPERA/ POÇO DO SACO /
AGUA VERDE / NINHO DE MARRECA

RANCHO DAS MÃES ôN|BUS -44 PASSAGE|RoS
4E E5 07,70

MAÍUTINO

TOTÂIS

48.85

07 ,0
TOÍAL DIA

TOTAL DIA . 220 DIÂS LETIVOS

(TOTAL POR EXTENSO)

I

t9
TOCAIA / PINDOEA/ BALOO / COV

LAGOA DO COURO / CARAIEAS /
MUOUÊM

ESPRAIADO NOTURNO ôNrBUs -44 PAssAGErRos
35 65 35.65 71.3{)

Í0Ías
65 3 t1

TOTAI. Dlq

TOTAL DIA.22O DIAS LETIVOS

(TOTAL POR EXTEI{So)

20
RANCHO DAS MÁES/ PAJEÚ /CABEÇA

DO BOIi LAGOÀ DAS CABAÇAS /
LAGOINHA DAS PEDRÂS

SEOE DO MUNICÍPIO NOTURNO VAN 16 PASSAGEIROS
20.60 650 27 10 54,20

TOTAS
20,60 6 í) t0

TOTAL OIA

TOTÂL DIA.22O OIAS LETIVOS

(TOTAL POR EXTENSO)

MUNICÍPIO OE PALMAS DE MONTE ALTO/BA - CNPJ: 13.892.590/OOOí.47
Praça dâ Bande ra, no. 230, Centro, Palmas de l\4onte At(o-BA, CEp: 46.460-000

Fonêi (77) 3662-2'1 13 - www.palmasdômonteâtto.ba.gov.br
cpl@palmasdemonlealto.ba.gov.br
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( (
MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR OE LICITAÇÔES E CONTRATO#

LOTE 2í

À,{ cRo ÔN|BUS,25
PASSAGEIROS 280 28,48 31.28 ô2,56

AROEIRA/ ITAUNA/ÁGUA SRANCÂ /

CATANA / JAGUARÊ /CURRAL DE
PEDRAS / AGRESTIN HO

SEDE DO MUNICiPIO NOIURNO

TOTÀS
28 3'l 8 56

TOTÂL DIÂ

TOTAL DIA.22O DIÂS LETIVOS

(TOTÂL POR EXTENSO)

22
CURRALINHO / NOVA PALMAS /BARRA/
GENIPAPO / MATA VERDE / CAFÉ SEM

ÍRoco

DISTRITO DE PINGA

FOGO
MÁIUTINO

MtcRo ÔNTBUS-25
PASSAGEIROS 9r0 39 70 {8,80 97,60

TOTÀS
10 70 97 t0

TOTÂL DIÂ

TOTALDt - 220 otAS LEIÍVoS

ÍoT^L POR EXÍÊNSO)

23 FA2ENDA PÉ DE SERRA/ MANGUEIRÁ SEDE DO MUNICIPIO VESPERTINO
MtcRo ÔNrBUs.25

PASSAGEIROS 2178 741 29 25 58,50

TOTAIS
21 78 7 1t 29 25 50

TOTÂL OIÂ

TOTAL 0l - 220 DtÂS LETTVOS

(IOTAL POR EXTET,/SO)

214 ITAPICURU / PINGÀ FOGO / OTÂRIÂ /
CÁFÉ SEM TROCO

SÊDE OO MUNICíPIO NOTURNO VAN 16 PASSAGEIROS
18 10 480 45,80

218 ITAPICURU / PINGA FOGO / CAFÉ SEM
TROCO

SEDE DO [4UNICIPO VESPERTINO ôNrBUs -44 PASSAGETRos
18,10 1,20 19,30 38,60

TOIÀS
12 20

TOTAL OIA

MUNICIPIO DE PALMAS OE MONTE ALTO/BA - CNPJ: í3.892.590/OOOI{7
Praça da Bandeira, n'. 230, Cêntío, Palmas de l\4onle Atto-BA, CEp: 46.460-000

Fone: (77) 3662-21 1 3 - www.patmasdemonteatto.ba.gov.br
cpi@palmasdemontealto.ba.gov.br

ia\
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( (
MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SEÍOR DE LICITAÇÕES E CONTRATO

9.,

w
TOTAL DIA.22() DIAS LETIVOS

lToÍaL PoR EXTENSO)

254
PEDRA DE FOGO/ CEDRO ANGICO MATUTINO

VAN 16 PASSAGEIROS
I,45 7.45 14,90

258
PEDRA DE FOGO / CURRAL NOVO CEDRO VESPERTINO

VAN 16 PASSAGEIROS
391 3S1 7,82

TOTAIS íÍ fi
ÍoÍar. Dta

t2

TOTAL DIA,220 OIAS LETIVOS

(ToTAL POR EXTENSO)

26
LEÁO / J^GUARÉ/ CURRAT DE PEORÀ

AGRESTINHOi SEDE
SEDE OO MUNICÍPIO VESPERÍINO

MrcRo ÔNt8us.25
PASSAGEIROS 3.10 23,57 26 67 53,31

ÍoTÂts
3,Í0 23,57 26,ô7 À!,L

ÍOTÂL DIÂ

TOTAL DIq . 220 DIAS LETIVOS

(TOTÂL POR EXTENSO)

10 20 10,20BARRÂ DO RIACHO m,40VESPÊRTINO
2t

n
VAN 16 PASSÂGEIROSLAGOA OO ARROZ / BAIXÂ OO

AUGUSTO

TOTÀS
í0,20 í0,20 20,o

TOÍAL DIA

TOTAL DIA.22() DIAS LETIVOS

EARM DO RIACHO MATUTINO
18 42 18 42

284
36,0,(

(TOÍAL POR EXlEirSo)

VAN 16 PASSAGEIROS
EARRA DO RIACHO / BARRIGUOO /

FAZENOA DE BIÍA/ LAGOA DO ARROZ

' LOÍE 2!

284
BARRA DO RIACHO i EARRIGUDO /

FAZENDÁ DE BIÍÁ / LAGOA DO ARROZ
SARM DO RIACHO VESPERTINO VAN 16 PASSAGEIROS

18 42 18 42 31i 84

TOTAS
36,81 36,81 73,ô0

MUNICíPIO OE PALMAS OE MONTE ALTO/BA - CNPJ: 13.892,590/OOOí.47
Praça da Bandoira, no. 230, Cenko, Pâtmas do túonle Alto-BA. CEp: 46.460-000

Fone: (77) 3662-21 1 3 - www.palmasdemontealto.ba.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br
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MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
sEroR DE LIC|TAÇÔES E CONTRATOffi

TOTAL DIÁ

TOTAL DIÂ.220 DIAS LETIVOS

(ToÍaL P0R EXTEItS0)

LOTE A
29

PASSAGEM / TRÊS IRMÁOS / NINHO DE
i,íARRÉCAS

SEDE OO MUNICIPIO NOTURNO VAN 16 PASSAGEIROS
2,80 17 16 20.56 41,12

TOTÀS
2,80 17,76 20,56 11,12

(]oTAL POR EXTENSo)

TOÍAL 0tÁ

TOTAL DIA.22O DIÂS LETIVOS

l

SEDE DO MUNICIPIO MÂTUTINO ôNTBUS
r.41 33 93 35 34

LOIE l

30
70,o

SEDE] BOI I\4ORTO/ SÍNO CANTO DO
MORRINHO/ GAMELEIRINHA LAGOA DE

CANUDO

TOTAIS 't,4r 33,93 35,34 70,6t

(TOTAL POR EXTENSO)

TOTAL DIA

TOTAL DÁ.220 OIAS LETIVOS

31 SEDE OO MUNICIPIO VESPERTINO ôNTBUS
43 82 46,47 g2,x2,65

SEOE/ CATÁNÁ/ ÁGUA BRÂNCIÚ
VARGEN{ COMPRID'Ú AROEIRÁS

TOTAIS
1513 2

ToTÂL 0lA - 220 otas LETtvos

TOÍÂL 0!À

02.91

{TOTAL POR EXTENSo)

LOIE !'

SEOE DO I\4UNICIPIO VESPERÍINO ôNrBUs
4.71 30,21 34 98

32
69,96

SEOE/ POTE/ PASSAGEM/ i,lORRO OE
FLOR/CRUZÂII1ENTO CALDEIRÁO DA

JUREi,|IV CÀIDÊIRAO DA JUREMA

MUNICiPIO DE PALMAS DE IúONTE ALTO/BA - CNPJ:,I3.892,590/OOOI{7
Praça da Eandeira, no- 230, Centro, Patmas de túonte Atto-BA. CEp:46.460-000

Fone: (77) 3662-2113 - www.palmâsdemonteâlto ba.gov.br
cpl@palmasdernontealto.ba.gov.br
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MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

TOTAIS
77

IT0TAL POR EXTENS0)

Razão Social

Endereço_

30 21 69 96

TOTAL OIA

TOTAL DIA. 220 DIAS LEÍIVOS

Cidade Estado Teleíone
Endereço Eletrônico

CNPJ: INSC,EST
INSC,I\,l|UN

Esta pÍoposta é válida por (Mínimo 60 dias)
Prazo de entrega: apôs emissão de autorização/ordem de compra
Data

Declaro que nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos
todos os encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais, comerciais e outros de quaisquer naturezas que se Íizerem indispensáveis à perfeita
aquisição do objeto da licitaÇào.

Assinatura - Responsável
Carimbo do CNPJ

MUNICÍPIo oE PALMAS DE MoNTE ALTo/BA - cNPJ: 13.E92,590i oo0I {7
Praça da Bândêira, no 230, Centío, Patmas de Monl6 A(o-BA, CEp: 46.460-000

Fone: (77) 3662-21 1 3 - www.patmasdemonteatto_ba.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br

(À-

\lo

33

GOLFOS/CI]RRALINHO/GENIPAPO/

TANAJURIJMARIMEO/LARÂNJEIRIÚ

8OM JARDIM/I.IAÍA VERDE
SEDE OO MUNICIPIo VESPERTINO

910 s0,04 s9,14 í íE,28
ôNrBUs

TOTÀS I í0 50 04 59 í{ I
TOTAL DIA

TOTAL DIA.22O DIÂS LETIVOS

(TOTAL POR ÊXTEXSO)
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MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO Oí4/20ígPMA
PREGÃO PRESENCIAL N" OO7/20ígPP

ANEXO Vr - COMPOSTçÃO DE PREçOS E CUSTOS

oBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA SERVTÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM ITENS DE
SEGURANÇA EXTGTDOS PELO CÓD|GO DE TRÂNS|TO NAC|ONAL, DESTTNADO AO
TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNIC|PIO DE
PALMAS DE MONTE ALTO.

Discriminaçáo do Serviço

| - Mão de obra

ll - Encargos Sociais

SESI ou SESC

INCRA

Salário Educaçáo

FGTS

Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS

SEBRAE

MuNtclPro oE paLMAs DE MoNTE arTo/BA - cNpJ: í 3.692.s90/ooo147
Praçâ da Bandeira, no. 230, Cenlro, Palmas de lúonte Àto-BA. CEP: 46.460-000

F one: l7 7 ) 3662-21 1 3 - www.palmâsdemontealto.ba.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br

I\4ODELO DE DEMOSTRATIVO OE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Valor Moeda Corrente

RemuneraÇão Percentual (%) Valor (RS)

1.1 Total Remuneração

Valor lvloeda Corrente

2.1 crupo A Percenlual (%) Valor (RS)

INSS

SENAI ou SENAC

Tolal do Grupo A

2.2 Grupo B Percentual (%) Valor (RS)

Férias

Página 43 de 59
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UUI,IICíPIO DE PALMAS OE MONTE ALTO
ESTAOO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÔES E CoNTRATo

Fallas Legais

13' Salário

2.3 Grupo C

FGTS s/ Aviso Prévio

Multa FGTS

I lndenizaçáo Adicional

Total do Grupo C

2.4 Grupo D

Total do Grupo D

2.6 Valor da i.4áo de Obra (1.1 + 2.5)

3.1 ltens

Uniíorme

, Locação

Comunicação

MUNtclpto DE paLMAs DE MoNTE ALTo/BA - cNpJ: i 3.892.590/ooo í .47
PraçB da Bandeira no.230, Cenlro, Palmas de Monte Alto-BA, CEP.46 460-000

Fone: (77 ) 3662-2113 - www.palmasdêmontealto.ba.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br

1/3 Férias Constitucional

Auxílio Doença

Licença Paternidade/Maternidade

Acidente de Tíabalho

Aviso Prévio Trabalhado

Treinamento

Total do Grupo B

Percentuâl (%) Valor (R$)

Avrso Prévio lndenizado

Reflexos no Aviso Prévio lndenizado

Contibuição Social 10% s/ Aviso Prévio

Percentual (%) Valor (R$)

lncrdência do Grupo A sobre o Grupo B

2.5 Total Geral dos Encargos Sociars

lll - lnsumos Valor l\,loeda Corrente

Percentual (%) Valor (RS)

AlimentaÉo

Materiais e Equipamentos
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MUNI.íPIO DE PALMA. DE M.NTE o,.,,!',,,
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÓES E coNTRATo

3.4 Tolal (3.2 + 3.3)

Deprecração lüensal

Licenciamento Total

Lavagem

4.2 Custo Total do Veiculo

Despesas Administrativas Central

Despesas Admrnistrativas Local

Despesas Financeiras

Lucro

Vl - Tributos

6.'1 Tributos

Vll - Valor Mensal

MUNtcÍpto oE paLMAs DE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: i3.892.590/oooí{7
Praça da Banderra, no. 230, Centro, Palmas de l\.,lonte Alto-BA, CEP: 46.460-000

Fone (77) 3662-21 1 3 - www.palmasdemonrealto.ba.gov.br
cpl@palmasdemontealto-ba.gov.br

3.2 Valor dos lnsumos

3.3 Reserva Técnica sobre os insumos

lV - Veículo Valor Moeda Conente

4.1 Custos Diretos Percentual (%) Valor (R$)

Combustível

Óleos e LubriÍlcantes

Pneus

V - Demais Componentes Percentual (%) Valor (R$)

5.1 Valor dos Demais Componentes

Valor Moeda Correnle

Percentual (%) Valor (RS)

Total

6.2 Valor dos Tributos
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MuNrcípro DE 
'ALMAS 

DE M.NTE ALT o' 
t 2 2 3

ESTADO DA BAHIA
SEToR DE LICITAÇÓES E coNTRATo

Àrodelo de Memória de Cálculo

Remuneraçáo

Discriminação Unitário Total Mês Total [,1ês

Total

EncaÍgos Sociais

Base de
Cálculo Percentual Total Mês Total Mês

Total GÍupo A

Grupo A

crupo B
Base de
Cálculo Percentual Total Mês Total Mês

Total Grupo B

Grupo C
Base de
Cálculo Percentual Total Mês Total Mês

MUNrcípro oE pALMÂs oE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: í 3.892.590/ooo1{7
Praça da Bândeira, n'. 230, Centro, Palmas de À,4onte Atto-BA. CEp: 46.460-000

Fone: (77) 3662.21 13 - www.palmasdemontêalto.ba.gov.br
cpl@palmasdemonteâlto.ba-gov.br
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MUNrcíPro DE PALMA. DE MoNrE ALr ,!t 
"'ESTADO DA BAHIA

SEToR DE LIcITAÇÔES E coNTRATo

Total Grupo C

Base de
Cálculo Percentual Total Mês Total Mês

Total Grupo D

Grupo D

lnsumos Ouantidade Unitário Total Mês Total Mês

Total lnsumos

Custos Diretos

Deprecração da Frota Valor
Coel
Depreciação Deprec. Mensal

Base Cálculo Coef. Mês
Qtde
Onib/Trecho Total Mês

Íotal
Mês

Total

Licencramento

Combustível Unitário Quantidade Total Mês Prejeção Mês

[ruNtclpro oE PALMAS DE MoNTE ALTo/BA - cNpJ: í 3_892.590/ooo1{7
Prâça da Bandeirâ, n'. 230. CentÍo, Palmas de i,4onte Alto-BA, CEp. 46.460-000

F one (7 7 ) 3662-21 1 3 - www_patmasdêmonteeIo.ba.gov.br
cpl@palmasdemonteailo.ba.gov.br

Página 47 de 59



"'' ??j
MUNIC|PIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SEToR DE LICITAÇÔES E CoNTRATo

Total Gasto com Combustível

Preço por Litro
Coefic. de
Consumo Custo por KM

Total Gasto com Óleos e
LubriÍicantes

Ôleos e LubriÍicantes

Pneus

Total Gasto com Pneus

Lavagem

Total da Lavagem

Custos DiÍetos Total Mês
Total
[.,tês

Total dos Custos Diretos

MUNrclp|o DE PALMAS DE MoNTÉ aLTo/BA - cNpJ: 13.E92.590/0001.47
Praça da Bandeirâ, nô. 230, Cenlro, Palmas de Monte Alto-BA, CEP:46.a60-000

F one (7 7 ) 3662-21 1 3 - www.palmasdêmonlealto.ba.gov.br
cpl@palmasc,emontealto.ba.gov.br

Rodagem Pesada por KM Preço Unitário
Quant. por
Veículo

Preço
Total

Total

Custo Ponderado de Rodagem
por Kl\,4

Custo por
Veículo N' de Veiculos

Custo
Total
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MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÓES E CONTRATO

CUSTO TOTAL DE SERVIÇO 0

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR TAXÂ

DESPESAS INDIRETAS

1.2

1.3

TOTAL DAS DESPESAS

LUCRO

3 TOTAL DOS IMPOSTOS

II\4POSTOS

4.1

4.4

4.5

ÍOTAL COEFICIENTE BDI

Base de Cálculo para BDI

Mensal
Total
MêS

coMPosrÇÃo Do BDt

11

4.3

VALORES FINAIS DE SUBITEM TOTAL

MENSAL

Razão Social
Endereço_
Cidade: Effi
Endereço Eletrônico
CNPJ: INSC.EST
INSC,I\,4UN Prazo de garantia
Esta proposta é válida por
Prazo de entrega após emissâo de autorização/ordem de compra

Carimbo do CNPJ
Datâ

Assinatura - Responsável

MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO/BA - CNPJ:13.892.590/OOOí..I7
Praça da BandeiÍa. no.230, Centro, Palmas de Monte Alto-BA, CEP.46.460-000

Fone: (71) 3662-2113 - www.palmasdemontealto.ba.gov br
cpl@palínasdemonteallo.ba.gov.br

2

4
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MUNI.íPIO DE PALMAS DE MoNTE o,.,,J, 

?2I
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÕES E coNTRATo

PROCESSO AOMINISTRATIVO NO Oí4120í9PMA
pneoÃo PRESENctAL N. oo7/20ígpp

ANEXO VII . MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FíSICA PARA SERVIÇO DE
TRANSPoRTE ESCoLAR EM BoM ESTADo DE coNSERVAÇÃo, coM ITENS DE
SEGURANÇA ExrcrDos pELo cóDrco DE TRÂNStro NACIoNAL, DESTINADo Ao
TRANSPoRTE DoS ALUNoS DA REDE pÚgl|cn DE ENSINo DESTE MUNICíPIo DE
PALMAS DE MONTE ALTO.

A (nome da emoresa). CNPJ n.o(XX.XXX.XX)U0001-XX), com sede à
neste ato representada pelo(s) ldirêtôres ou sócios m finanãn namnleta - nome RG
CPF n alidade estado civil nde lo presente instrumento de mandato,
nomeia e constitui, seu(s) Procurado(es) o Senho(es) nome RG PF actona dÀdeC n
estado civil. orofissão e endereco),a quem confere(m) amplos poderes para junto a prefeitura
I\/ u nicipal de PALMAS DE MONTE ALTO (ou de forma oenérica oara iunto aos óroãos
úblicos federais e munlci ats praticar os atos necessários para representar a

outorgante na licitaÇão na modalidade de pREGÃo PRESENCIAL No N.007/201gpp(ou de
forma oenérica Dara licitacões em oeral), usando dos recursos legais e acompanhando-os,
conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpôJos, apresentar
lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para
oulrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em
especial, para o PREGÃO PRESENCTAL No OO7/2019pp.

,_de de 2019

(Assinatura do representante legal da empresa)

Observações:
. Emitir em papel timbrado da empresa;
. Reconhecer firma (s);
. Anexar cóp ia da carteira de identidade do reDresentante. do sócio e do contrato social da
emoresa

MUNtcípto DE paLMAs DE MoNTE aLTo/BA- cNpJ: 13.E92.590/0001.47
Praça da Bandeira, no. 230, Cenlro, Pâlmas de Monte Ato-BA, CEP:46.460-000

Fone: (77) 3662-21 1 3 - www.patmasdemonteatto.ba.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba. gov-br
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MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO Oí4120ígPMA
PREGÃO PRESENCIAL N' OO7/20í9PP

ANEXO Vilr - MODELO DA DECLARAçÃO DE MTCROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA SERVIÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM ITENS DE
SEGURANÇA EXIG|DOS PELO CODTGO DE TRÂNS|TO NAC|ONAL, DESTTNADO AO
TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICíPIO DE
PALMAS DE MONTE ALTO.

Declaro, sob as penas da lei, sem preluízo das sançôes e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa
CNPJ. NO é microempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos do enquadramento previsto no Estatuto da Microempresa e Empresa de pequeno
Porte, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito
de preÍerência como critério de desempate na presente licitaçâo.

de 2018

(Assinatura do representante legal da empresa)

Observações:
. Emitir em papel timbrado da empresa;
. Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento;
. Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante LegaÍ;
. Este formulário deverá ser preenchido pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta
licitação do regime diferenciado e favorecido previsto no Estatuto da Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte.

MuNrclpro oE PALMAS oE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: i 3.s92.590/oooi 47
Praçâ da Bandeira, n'. 230, Centro, Palmas de Monte Àto-BA, CEP: 46.460-000

F one (7 7 ) 3662-21 1 3 - www.palmasdemontealto.ba. gov.br
cpl@palmasdemonteallo ba.gov.br
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MUNICíPIo DE PALMAS DE MoNTE ALTo
ESTADO DA BAHIA

sEToR DE LrcrrAÇôES E coNTRAro

requeridos no item 7 .1-2, alínea I do lnstrumento Convocatório, que compromete-se
apresenlar a quitaçáo do IPVA e licenciamento do veículo do ano de 2019, no prazo de 10
(dez) dias após tornarem-se exigíveis os pagamentos das respectivas parcelas pelo órgão
competente conforme modelo do anexo.

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO Oí4l2O19PMA
PREGÃo PRESENGIAL N. oo7/2o1gPP

ANExo rx - MoDELo DEcLARAçÃo DE coMpRoMETtMENTo DE ApRESENTAçÃo
oa ournçÃo Do tPvA 2019

oBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍS|CA PARA SERVTÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM ITENS DE
SEGURANÇA ExtctDos pELo cóDtco DE TRÂNStro NActoNAL, DEST|NADo Ao
TRANSPoRTE DoS ALUNoS DA REDE PÚBLICA DE ENSINo DESTE MUNICíPIo DE
PALMAS DE MONTE ALTO.

(Razáo Social da LICITANTE), inscrita no CNPJ/CpF sob o no
sediada/domiciliado na (endereco comoleto), declara, sob as penas da Lei, para os fins

PALMAS DE MONTE ALTO, _ de de 2019

(Nome e assinatura do Declarante)

Observações:
. Emitir em papel timbrado da empresa;
. Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal.

MuNtclpto DE PALMAS DE MoNTE aLTo/BA - ct.lpJ: i3.892.590/o0o.t-47
Praça da Bandeira, no. 230, Centro, Palmas do Montê Alto-BA. CEp: 46.460-000

Fone: 177) 3662-2113 - www.patmasdemonteãtto.ba.gov br
cpl@palmesdemonteallo.ba.gov_br
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 014/20í9PMA
PREGÃo PRESENctAL N" oo7/2o19pp

ANEXO X -MINUTA DE CONTRATO

O MUNICÍP|O DE PALMAS DE MONTE ALTO, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob no 13.982.590/000147, com sede na P.aça da Bandeira, no. 230, Centro,
Àrlunicípio de Palmas de Monte Alto - BA, neste ato representado pelo prefeito Municipal, Sr.
MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ, brasileiro, casado, inscrito no CpF sob no.
117.756.885-34, e RG n". 0156455250 - SSP/BA, residente de domicitiado à pC DO BONFIM
N'í6, BONFIM, PALMAS DE MONTE ALTO-BA, CEP: 46.460-000, doravante denominado
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa_, pessoa jurídica de
direito privado/pessoa física, inscrita no CNPJ/MF sob o ns /0001- ou CpF
no_._._-_, estabelecida à Rua _, flq _, Edifício _
_, no Município de _, através de seu Sócio-Gerente,
portador de cédula de identidade ns SSP/BA e CPF ns
detentor do endereço eletrônico telefone fixo ( ) - , teleÍone
celular ( ) 

---, 

denominando-se a partir de agora, simplesmente, CoNTRATADA,
flrmam o presente- Contrato de PrestaÇão de Serviços para ,,CONTRATAçÃO DE EMPRESA
E/OU PESSOA FíS|CA PARA SERVTçO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM BOM ESTADO
oE^CoNSERVAçÃO, COM TTENS DE SEGURANçA EX|G|DOS PELO CóD|GO OE
TRANSITO NACIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE
PÚBLICA DE ENSINo DESTE MUNICíPIo DE PALMAS DE MoNTE ALTo,,, decoTTente da
homologação da licitação na modatidade de PREGÃO PRESENCTAL No 007/20í9pp, pelo
Prefeito Municipal em I I , sujeitando-se os contratantes à Lei Federal No.
8.666/93 (com suas modificaÇóes), e às seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo
O objeto do presenle contrato é a prestação de serviços pela CONTRATADA para,.CONTRATAçÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FiSICA PARA SERVIçO DE
TRANSPORTE ESCOLAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAçÃO, COM TTENS DE
SEGURANçA EXtctDOS PELO CÓDtcO DE TRÂNS|TO NAC|ONAL, DESTTNADO AO
TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICíPIO DE
PALMAS DE MONTE ALTO", cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas
pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL No
00712019PP.

ParágraÍo Único: O p[ocesso, normas, instruÇões, assim também a proposla da
CONTRATADA constante na ticitação modatidade de pREGÃO pRESENCIAL No
007/201gPPpass am a íazeÍ parte integrante deste instrumento contratual independente de
transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA. DOS PRAZOS

§ 1o. Este instrumento vigorará até 31 de dezembro de 2018, com eÍicácia legal após a da
data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do município, tendo início e vencimento
em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

§ 20. O objeto contratado pela administração pública possui caráter contínuo, podendo, o
contrato, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas, com fulcro no art. 57, ll da Lei 8.666/93, firmando-se para tanto,
aditivos ao pacto original, desde que nenhuma das partes se maniÍeste em contrário com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
CLÁUSULA TERCEIRA. DO VALOR GLOBAL

MUNtcipto DE paLMAs oE MoNTE ALTo/BA - cNpJ: i 3.892.590/oooí 47
Praça da Bandeira, n'. 230, Centro, Palmas de ironle Alto-BA, CEP: 46.460-000
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Pela prestação de serviços supracitados, a CONTRATADA, receberá a importância de
R$.............. (. . ...... ..... ..........), cuja despesa correrá pela seguinte dotação
orÇamentária, Íixada de acordo com o Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL No
007t201qPP.

UNIDADE
ORçAMENTÁRIA

04. SECRETARTA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
DESPORTO E LÂZER

PROJETO/ATIVIDADE

2.099. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA

2,102 - GESTÃO DO ENSINO MEDIO

2.235 - GESTÃO DE CRECHES

2.098 - GESTÂO DO ENSINO BÁSICO

2.096 - GESTÃO DO FUNDEB 40%

2.097. GESTÃO DO PNATE

2.250 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE

ELEMENTO DE
OESPESA

3390.33.00-00 - Passagens e Despesas com
Locomoção

3390.39.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa
Jurídica

FONTES 01 -19-í5-04

CLAUSULA QUARTA. DO PAGAMENTO
O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme a prestação de serviço mediante
apresentaçáo de nota Íiscal/fatura devidamente atestada pelo setor competente.
cLÁusuLA eutNTA - DA tNExEcuçÃO Do coNTRATo
A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigaçóes contratuais,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades previstas no CAPíTULO lll
sEÇÃo v - DA TNEXECUÇÃo E DA RESctsÃo Do coNTRATo, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA. DAS oBRIGAçÔES DAS PARTES

i. da CONTRATADA:
a) Prestar os serviços descritos na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta

apresentada;
b) Responder pelos vícios;

c) Receber o preço estipulado na Cláusula Terceira;

d) Assumir todos os gastos e despesas que se Íizerem necessários para o
adimplemento das obrigações decorrentes deste contrato;

e) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;

f) Comunicar à PreÍeitura Municipal de PALMAS DE MONTE ALTO os eventuais
casos Íortuitos e de força maior, imediatamente após a verificação do íato e
apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em ate 02 (dois) dias
consecutivos, a partiÍ da data de sua ocorrência, sob pena de náo serem
considerados;

g) Prestar todo o serviço imediatamente após Ordem de Serviço da Secretaria
Municipal,

MUNlclpto DE PALMAS oE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: 't 3.E92.590/oool.17
PraÉ da BandeiÍâ, n'. 230, Centro, Palmas de Monle Allo-BA, CEP: 46.460-000
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h) Manter, durante toda a execuÇão do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações aqui assumidas, lodas as condições de habilitação e qualiÍicaÉo
exigidas no PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2019pp, da quat resuttou o
presente Contrato;

1. Dos veículos: exigências, fiscalização e vistoria
1 . 1 . Os veículos ofertados para a prestação do serviço deverão estar em perfeito estado de

conservação, exigindo-se que:

1.2. Para veículos com capacidade mínima de 2í e 50 lugares: se.iam dotados de assentos
de fácil limpeza, cortina nas janelas para proteção solar, borrachas de vedação nas
portas para amenizar a entrada de poeira;

1.3. As vistorias acontecerão no local indicado pelo Administração, em 1O(dez) dias após
ad.judicação e homologaÇão pelo Prefeito Municipal.

1.3.1. os veículos destinados a condução coletiva de escolares somente poderão circular
nas vias após preenchidos os seguintes requisitos:
a) Registro como veículo de passageiros;

b) Autorização do órgão de trânslto e ainda pintura de faixa horizontal na cor
amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a
extensão das partes laterais e traseiras da carroceria, com o dístico ESCOLAR.

c) O proponente vencedor submeterá os veículos a vistorias periódicas
(semestrais) na Íorma do Código de Trânsito Brasileiro e Resoluçôes
Normativas e atenderá as convocações periódicas para vistoria, sempre que
se fizerem necessárias, a criterio da Administração;

1.4. O Município de PALMAS DE MONTE ALTO poderá Íiscalizar os veículos e a
documentaÇão do proponente vencedor em qualquer local e hora onde os mesmos se
encontrem;

1.5. O Proponente deverá afixar nos veículos que prestarão os serviÇos, autorizaçào paÍa
crrculação emitida por Orgão ou Entidade Executiva de Trânsito do Estado, na parte
interior do veículo, em local visÍvel, com inscrição da lotação permitida, observando-se
a capacidade máxima estabelecida pelo fabricante, na forma do disposto no Código de
Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 23109/1997;

1.6. O proponente deverá instalar nos veículos todos os equipamentos necessários ao bom
desempenho das Íunções, de acordo com o disposto no Código de Trânsito Brasileiro e
resoluçôes pertinentes;

1.7. O proponente se obrigará a substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
após ser contatado, qualquer veículo que venha a ser danificado ou apresente defeitos
que impeça circulação ou coloque em risco a integridade física dos usuários;

'1.8- Os veículos Ônibus, Micro-ônibus ou VAN deverão possuir cortinas ou vidros escuros
com "insulfilm" para proteÇão das crianças contra a exposição da luz solar;

í .9. Todos os veiculos deverão ser calafetados para prevenir entrada de poeira e água.
2. DOS MOTORISTAS
2.1. O proponente vencedor deverá apresentar a secretaria solicitante, para cada um de

seus condutores e ou substitutos, os seguintes documentos:
2.1.'1. Atestado médico atualizado comprovando condições de sanidade física e mental e

este deverá ser renovado anualmente;

2.1.2. Cafteia nacional de habilitação categoria D ou E, conforme o veículo a ser conduzido,
observar a validade e se o curso especializado de transporte escolar está inserido na
mesma, conforme Resolução no168/2004/CONÍRAN (art.33), que passou a ser
obrigatória, não valendo a exibição do certiÍicado, e estar em dia com os cursos de
reciclagem;

[,tUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO/BA. CNPJ: ,I3.892.590/OOOÍ 47
Praça da Bandeira, n'. 230 Cenlro, Palmas de Monle Alto-BA. CEP: 46.460-000
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2.1 .3. Certidão Negativa de condenação criminal, com trânsito em jutgado, emitidas pela
JustiÇa Estadual da Comarca da qual é domiciliado e no municÍpio de PALMAS DE
À/ONTE ALTO e apresentar atestado de bons antecedentes;

2.1.4. Oeclaraçáo de que está ciente que deverá cumprir os seguintes requisitos, dentre os
demais que se fizerem necessários:

a) Obedecer ao disposto no artigo 138 do Código de Trânsito Brasileiro;
b) Trajar-se adequadamente, entendendo-se como tal, o uso de camisa com

mangas, calça comprida e sapato, e ainda com o crachá de identificação;
c) Usar cinto de segurança enquanto estiver dirigindo o veículo. Todos os

motoristas deverão exigir dos passageiros o uso do cinto de segurança durante
a viagem. Se houver resistência por parte do aluno, deverão comunicar a
diretoria da escola para devidas providências;

d) Conduztr os escolares do seu embarque até o seu destino flnal sem interrupção
voluntária da viagem, observar e esperar a entrada do aluno na escola, caso
contrário comunicar imediatamente a direção da escola para providências
cabíveis;

e) Tratar com urbanidade e polidez os escolares, professores e o público;

f) Aproximar o veículo do acostamento ou ponto para em embarque e
desembarque dos escolares;

S) Facilitar o pessoal credenciado pela Administração a realizar a fiscalização,
h) Entregar aos escolares, no prazo de 0í (um) dia útil, qualquer objeto esquecido

no veículo;

i) ManteÊse com o decoro e a devida correção;
j) Possuir conhecimento do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente.

2.2. O proponente vencedor deverá apresentar para cada um de seus condutores e/ou
substitutos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, o
CertiÍicado do Curso de Direção Defensiva.

2.3. O proponenle deverá substituir o motorista no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso
se Íaça necessário para melhor execução dos serviços, devendo apresentar os
documentos constanles da cláusula anlerior no mesmo prazo, contados da data de
substituição.

ii- DO CONTRATANTE:
a) Pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações

estipuladas na cláusula quarta;

b) Receber o(s) serviços(s) descritos na Cláusula Primeira.
PaÍágÍaÍo único. E obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste
instrumento.

cLÁusuLA sÉTrMA - DA FrscALtzAçÃo
A fiscalização da prestação de serviço será através de órgão competente da Prefeitura
lVunicipal de PALI\/AS DE MONTE ALTO.

a) A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer prestaÇão de serviço
que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando
conhecimento do fato à PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE
ALTO, responsável pela execução do Contrato.

b) Cabe à Fiscalização veriÍicar a ocorrência de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor
competenle quanto ao íâto, instruindo o seu relatório com os documentos
necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

c) Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à PREFEITURA
MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO, responsável pelo
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acompanhamento do contrato, no pÍazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva
comunicação. Os recursos relativos a multas serão Íeitos na Íorma prevista na
respectiva cláusula.

d) A ação e/ou omissão, total ou parcial, da FiscalizaÉo não eximirá a Contratada
da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

e) Fica assegurado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE
ALTO o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, Íiscalizar e partlcipar,
total ou parcialmente, dlretamente ou através de terceiros, a prestação de
serviço pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para
obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários a prestaÉo de
serviços.

cLÁusuLA oTTAVA- DA SUBCoNTRATAçÃo
a) Na forma disposta no artigo 72, da Lei 8.666/93, Íica autorizada a

subcontratação parcial do objeto do contrato, desde que os veículos a serem
utilizados pela subcontratada sejam submetidos à avaliação prévia, devendo
eslar em condiçôes de seguranÇa compatíveis com a legislação vigente.

b) Na hipótese de subcontratação, a subcontratada deverá atender lodas as
exigênciâs técnicas prevista neste contrato, notadamente o quanto previsto na
cláusula terceira.

c) A subcontratação parcial do serviço não exime a CONTRATADA das
responsabilidades previstas neste contrato ou mesmo do edital do certame,
respondendo pelos serviços executados pelos subcontratados.

d) Não se caracteriza subconlratação quando a prestação de serviço de
transporte escolar Íor executada diretamente pelo Íornecedor (pessoa jurídica
ou física).

cLÁusuLA NoNA - DA REVtsÃo DE pREÇos

A revisão de PREÇOS obedecerá às disposiçóes constantes na Lei Federal no.8.666/93, e
suas alterações posteriores.

cLÁusuLA DÉcrMA - DAs SANçÕES coNTRATUAts
Em caso de descumprimento de qualquer cláusula ou condição ora estabelecida, o (a)
contratado(a) Íicará, após o exercício do direito de defesa, sujeita às seguintes penalidades,
mediante publicação divulgada no Diário da Prefeitura Municipal de PALMAS DE MONTE
ALTO:

a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar

com a PreÍeitura Municipal de PALMAS DE MONTE ALTO pelo prazo de até
02 (dois) anos;

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal
de PALMAS DE MONTE ALTO, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja provada a sua reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade que será procedida sempre que
a contratada ressarcir a Prefeitura Municipal de PALMAS DE MONTE ALTO
pelos preruízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada;

d) A multa será graduada de acordo com a gravidade da infraçáo, nos seguintes
limites máximos:

l. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocaÇão;

MuNtcÍpto DE paLMAs DE MoNTE ALTo/BA - cNpJ: í 3.E92.sgo/oooí {7
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§

ll. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigesimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do serviço não realizado;

lll. 0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

cLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - Do REGEBIMENTo
Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA - DA REScIsÃo
Reconhecidos os direitos da AdministraÇâo, previstos nos arts. ll a 80 da Lei Federal No.
8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda:

a) Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma
que não subsistam condiçóes para a continuidade do mesmo;

b) Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o
prosseguimento de sua execuÇão.

§ 1". Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 15 (quine) dias,
poderá haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no p[ocesso, precedida
de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência
administrativa e relevante interesse público, na íorma estabelecida no art. 79, ss 1o e 20, da
Lei Federal No. 8.666/93.

§ 2". Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes,
precedida de autorizaÇão escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja
conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso lle § 1o, da Lei Federal
No. 8.666/93.

cLÁusuLA DÉctMA TERCEIRA - DA ExEcuçÃo Do coNTRATo
Este Contrato deverá ser executado Íielmente pelas paíes, ficando ciente a CONTRATADA
das estipulaÇôes contidas nos Arts. 68 a 7í da Lei Federal n". 8.666/93.
cLÁusurÁ DÉctMA QUARTA - vtNcuLAÇÃo Ao tNSTRUMENTo coNvocATóRto
Este Contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos contidos na Lei Federal no.
8.666/93 e suas alterações poslerioÍes.
DÉCIMA QUINTA - Do FoRo
Fica eleito o Foro da cidade de PALMAS DE MONTE ALTO-BAHIA, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E por assim estarem de acordo, aiustados e contratados, após lido e achado conÍorme, as
partes a seguir Íirmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e Íorma, para um
só eíeito, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos
os efeitos legais e resultantes de direito.

PALMAS DE MONTE ALTO-Bahia, _ de de 2019

MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
PREFEITO DO I\4UNICiPIO DE PALMAS OE MONTE ALTO-BA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

CONTRATADA

Nome
CPF:

Nome
CPF:

MUNrcípro DE PALMAS oE MoNTE ALTo/BA - cNpJ: í 3.E92.590/oo0Í 47
Prâçá da Bandêiía. no. 230, Cenlro, Palmas de Monte Atto-BA, CEP: 46 460-000

Fo^e (77') 3662-2113 - wu,vy.palmasdemonteatto.ba.gov.br z
cpl@palmâsdemontea lto.Oa.iou.O, / )r7U
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MUNrciPro DE pALMAs DE MoNrE orrJ" 
0 o

ESTADO DA BAHIA
SEToR DE LICITAÇÔES E CoNTRATo

Íf*

@
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 014/2019PMA

pneeÃo PRESENcTAL N' oo7/20't gPP

ANEXO XI- RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO No xxí201gPP

Resumo do
objetivo:

Crédito da
despêsa:

Empenho da
des esa:

MUNtcípto oE paltúAs DE moNTE aLTo/BA - cNPJ: í3.E92.590/000147
Praça da Bandêira, no. 230, Centro, Palmas de lúontê Alto-BA, CEP: 46.460-000

F one: 177 ) 3662-2 1 1 3 - wtwv.palmasdomonteâlto.bâ. gov.br
cpl@pâlmasc,emontealto.ba. gov-br

"CONTRATAçÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FíSICA PARA SERVIçO DE
TRANSPORTE ESCOLAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAçÃO, COM ITENS
DE SEGURANçA EXIGIDOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL,
DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
DESTE MUNIC|PIO DE PALMAS DE MONTE ALTO"

Modalidade: Preqão Presencial

UNIDADE
ORçAMENTÁRIA

04. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
DESPORTO E LAZER

PROJETO/ATIVIDADE

2.099. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA

2.102 - GESTÃO DO ENSINO MEDIO
2.235 - GESTÃO DE CRECHES

2.098 - GESTÀO DO ENSINO BÁSICO
2.096. GESTÃO DO FUNDEB 40%

2.097 - GESTÃO DO PNATE
2.250 - GESTÁO DO ENSINO FUNDAMENTAL OSE

ELEMENTO DE
DESPESA

3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com
LocomoÇão

3390.39.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa
Jurídica

FONTES 0í-19-15-04

GLOBAL

Valor total do
contrato: R$ ( )

Vigência do
contrato: 31 de Dezembro de 20í9

Data do contrato:

Contratante: MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
Prefeito do Município de PALMAS DE MONIEIILTO

Contratada:
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