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    PREGÃO PRESENCIAL EDITAL Nº032/2019 
LICITAÇÃO Nº048/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº061/2019 
 
 
O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, com sede à Av.Luis Eduardo Magalhães, s/n– Centro – São Félix 
do Coribe – BA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.430.951/0001-30, através da Secretaria de Administração e 
Finanças, torna público licitação, a quem interessar possa, que o recebimento e abertura das propostas da 
licitação será, às 09:00 horas, do dia 26 de julho  de 2019, na execução indireta, empreitada por preço 
Unitário, do tipo de licitação menor preço, modalidade Pregão Presencial, Edital nº032/2019, licitação 
nº048/2019, na forma das Leis Federal nº10.520/2002, Dec.nº3.555/2000, e Lei 8.666/93, com as 
alterações impostas pela Lei 8.883/94, 12.349/2010, LC nº123/2006, 147/2014, 12.440/2011, Decretos 
Federal nº7.892/2013 e Decreto Municipal nº940/2017, normatiza a Licitação Pública. Edital completo e 
seus anexos e informações, à disposição dos interessados no período de 16 a 26.07.2019, das 8:00 às 
14:00hs, no site www.saofelixdocoribe.ba.gov.br, e e-mail: prefeiturasfc.licita@gmail.com, fone:77-3491-
1612, e sede desta Prefeitura, à Rua Lourenço Pereira, 77, Centro – na cidade de São Félix do Coribe – BA. 

 
DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: 
 
Local: Sala do Setor de Licitações e Contratos 
Data: 26 de julho de 2019 
HORÁRIO: 09:00h  
 
SEÇÃO I – DO OBJETO 

1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

ESCOLAR PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, conforme especificações 

constantes no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

1.1. As especificações detalhadas dos serviços, quantidades a serem executadas, forma, 

prazos, condições de execução, procedimentos a serem seguidos, obrigações e deveres, etc. 

estão expostos no Termo de Referência (Anexo I) e na Minuta do contrato (Anexo XIII), que 

fazem parte integrante deste Edital, independente de transcrição. 

1.2. Esta licitação é Exclusiva Participação para Microempreendedores Individuais - MEI, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Pessoas Físicas.  

SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2. A despesa total anual com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 381.284,11 

(trezentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e onze centavos). 

3. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com recursos próprios e/ou vinculados, 

consignados no Orçamento do Poder Executivo, cuja programação é a seguinte: 

Poder: EXECUTIVO 

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Funcional: 12.361.0003-2.019 Manutenção do Transporte Escolar –PNATE 
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Funcional: 12.361.0003-2.012 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40% 

Funcional: 12.361.0003-2.068 Manutenção do Transporte Escolar (PETE/BA) 

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

4. A participação nesta licitação é exclusiva aos Microempreendedores Individuais - MEI,  

Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte  - EPP, enquadradas nos limites definidos pelo art. 

3º da Lei Complementar nº 123/06, tendo em vista o valor total de cada está abaixo do limite de R$ 

80.000,00, bem como, acessível às Pessoas Físicas. 

5. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as normas legais e 

seus anexos, inclusive quanto às exigências de habilitação.  

5.1. A participação na presente licitação implica, automaticamente, na aceitação integral 

dos termos deste Edital e seus Anexos e Leis aplicáveis; 

5.2. As interessadas em participar do certame arcarão com todos os custos decorrentes da 

elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que a Prefeitura Municipal de São Félix do 

Coribe - BA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório; 

5.3. A participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e da Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo 

ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 

 

6. Não poderão participar deste Pregão: 

6.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura 

Municipal de São Félix do Coribe, durante o prazo da sanção aplicada; 

6.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

6.3. Empresário impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe, 

durante o prazo da sanção aplicada; 

6.4. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, 

V, da Lei nº 9.605/98; 

6.5. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 

8.429/92; 

6.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

6.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 
8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no 
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mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico 

acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.  

6.7. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

6.8. Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto 

deste Pregão; 

6.9. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 

6.10. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 

humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 

comum; 

6.11. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

SEÇÃO IV – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 

7. No dia, local e hora estipulados no preâmbulo deste Edital, a licitante deverá apresentar 01 

(um) representante para credenciamento, MUNIDODE CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL OU CONTRATO 

SOCIAL, sendo recomendável sua presença com no mínimo 15 (quinze) minutos de antecedência em 

relação ao horário previsto para abertura da sessão, nas formas abaixo: 

7.1. Tratando-se de titular, diretor, sócio ou gerente, munido de instrumento que lhe confira 

poderes expressos para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, 

devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente com foto; 

7.2. Se representante legal, deverá apresentar procuração por instrumento público ou particular, 

da qual deverá constar ainda a indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação pública, 

com firma reconhecida em cartório, acompanhada do ato constitutivo da empresa, se for Pessoa 

Jurídica, que comprove a legitimidade do outorgante. Obrigatória a apresentação de documento de 

identidade ou outro documento equivalente com foto, preferencialmente, de acordo com o Modelo do 

Anexo II; 

7.3. Todas as licitantes deverão apresentar perante o Pregoeiro e Equipe de Apoio, antes da entrega 

dos envelopes, a Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação 

(Anexo VI). A ausência da declaração constitui motivo para a exclusão da licitante do certame. 

7.4. Todas as licitantes também deverão apresentar nesta fase, a Declaração de Elaboração 

Independente de Proposta, conforme modelo do Anexo VII. 

7.5. Nesta fase, no caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), para fins de 

gozo dos direitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/06, deverá ser apresentada, Certificado 

da Condição de MEI, para os microempreendedores individuais, Certidão Simplificada da Junta 

Comercial, no caso de empresa ali registrada (Conforme Instrução Normativa nº 103, art. 8º, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007), e 
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para os demais casos Certidão específica do Registro Civil das Pessoa Jurídicas competente, em ambos 

os casos, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias; 

7.6. A licitante enquadrada como MEI, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá, ainda, 

apresentar a declaração que atende a requisitos da Lei Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos 

benefícios previstos nessa lei, conforme modelo do Anexo VIII. 

8. Somente as licitantes que tiverem credenciado representante, na forma do subitens 7.1 ou 7.2, 

terão poderes para usar a palavra na sessão, apresentar lances de preços, manifestar após a declaração 

do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do Pregoeiro, assinar 

documentos e ata, onde estará registrada todos os atos relevantes da sessão, e praticar todos os demais 

atos inerentes ao certame, em nome da Proponente. 

9. Cada credenciado, ainda que munido de procuração, poderá representar apenas uma empresa 

licitante, sob pena de exclusão sumária das representadas do certame. 

10. Quando a licitante não credenciar um representante, ficará excluída da etapa de lances verbais 

e mantido o preço constante da proposta escrita, para efeito de ordenação e apuração do menor preço, 

desde que os envelopes venham acompanhados dos documentos descritos nos itens 6.3 e 6.4, deste 

Edital, prosseguindo-se com os demais atos do pregão mesmo com essa ausência. 

11. Declarado concluída a fase de Credenciamento, o Pregoeiro não mais será admitida a 

participação de outras Proponentes, dando-se início à aberturada sessão com recebimento dos 

envelopes. 

12. Ao licitante ou representante de licitante, que se retirar antes do término da sessão considerar-

se-á que este tenha renunciado ao direito de oferecer lances e de apresentação de recursos. 

13. A declaração falsa sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

SEÇÃO V – DA VISTORIA 

14. O licitante poderá vistoriar o local onde será executado o objeto deste Pregão, ou seja 

percorrer as estradas vicinais das rotas de transporte, até o último dia útil anterior à data fixada no 

preâmbulo do Edital, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, 

mediante prévio agendamento de horário, em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada no preâmbulo 

do Edital, junto a Comissão de Pregão Presencial e Eletrônico na pessoa do Pregoeiro responsável pela 

condução deste certame o Sr. Benjamin Francisco Dourada, pelo telefone (77) 3491-1612, em dias úteis, 

no período das 8h às 12h e das 12h às 18h. 

14.1. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão 

alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como 

justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste 

Pregão. 
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14.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á do dia da publicação do Edital, estendendo-se até 

o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes. 

14.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido 

pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

14.4. Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante. 

Cabe ao Município apenas designar o fiscal do futuro contrato para o 

acompanhamento. 

14.5. Por ocasião da vistoria, o licitante ou ao seu representante legal, poderá ser 

entregue, caso seja solicitado, os arquivos contendo as informações topográficas e 

modelos relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de 

bem elaborar sua proposta.  

SEÇÃO VI – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

15. Estando de posse da relação dos licitantes credenciados, o pregoeiro fará divulgação verbal dos 

interessados, dando-se início ao recebimento dos envelopes 1 - “Proposta de Preços” e 2 - “Documentos 
de Habilitação”, sendo que as proponentes credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do 
Pregão. 

16. A sessão do pregão será contínua, podendo ser suspensa para diligências e/ou interrupções 

que se fizerem necessárias, ficando as licitantes convocadas para reinício da sessão no dia e horário 

subsequente determinado na sessão pelo pregoeiro 

17. A sessão do pregão será contínua, podendo ser suspensa para diligências e/ou interrupções 

que se fizerem necessárias, ficando as licitantes convocadas para reinício da sessão no dia e horário 

subsequente determinado na sessão pelo Pregoeiro 

SEÇÃO VI – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

18. Na data, horário e local definidos no preâmbulo deste Edital, aberta a Sessão, serão recebidos 

os envelopes contendo a “PROPOSTA DE PREÇOS” e o da “DOCUMENTAÇÃO”, devidamente lacrados, 
com os seguintes dizeres na parte externa e frontal: 

Envelope 

01 

À: Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA 

Envelope nº. 01 - Proposta de Preços 

Processo de Licitação nº. 048/2019 - Pregão Presencial nº. 032/2019 

Data de Abertura: 26/07/2019 

 

Envelope 

02 

À: Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA 

Envelope nº. 02 - Documentação 
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Processo de Licitação nº. 048/2019 - Pregão Presencial nº.032/2019 

Data de Abertura: 26/07/2019 

SEÇÃO VII – DA PROPOSTA – (Envelope 01) 

19. A licitante deverá encaminhar proposta impressa, redigida em 01 (uma) via, até a data e 

horário marcados para abertura da sessão, quando não for credenciar representante, ou entregá-la na 

Sessão Pública do Pregão por intermédio de representante devidamente credenciamento na forma da 

Seção IV deste Instrumento, conforme modelo do Anexo IX, contendo o seguinte: 

19.1. A licitante deverá apresentar sua proposta contendo no mínimo: o(s) item(ns)/rota(s), a 

discriminação do objeto que apresente com precisão as especificações do objeto ofertado, tipo de 

veículo, prazo de execução, valor unitário e total com preços expressos em moeda corrente nacional, 

utilizando apenas duas casas decimais, em algarismo e por extenso; conter, de forma clara e inequívoca, 

as especificações detalhadas do objeto proposto na conformidade do Anexo I – Termo de Referência e 

demais especificações que permitam aferir com precisão o solicitado em Edital, estando impressa em 

papel timbrado ou editorada por computador, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 

técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 

datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da proponente; 

19.2. A licitante deverá  anexar, cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV 

válido em nome da pessoa jurídica ou pessoa física, do(s) veículo(s) destinados ao atendimento de cada 

Item/Rota proposta ou compatível com as exigências do Termo de Referência. 

19.2.1. O CRLV do veículo a ser disponibilizado, poderá ser anexado a Planilha de 

composição de Preços unitários de cada veículo/rota, demonstrando a capacidade mínima 

de passageiros, compatível com a demanda da rota, está registrado na categoria 

“ALUGUEL”, caso este esteja como “PARTICULAR”, a licitante se comprometerá em fazer 
as alterações/regularização junto ao DETRAN, como condição para assinatura do contrato 

e início de execução dos serviços de Transporte Escolar. 

19.2.2. Com vistas a facilitar a participação dos licitantes, na confecção da proposta, é 

facultativo na fase de análise de propostas iniciais a apresentação da Planilha de Custos e 

Formação de Preços, mas será imprescindível para aceitação da proposta realinhada após 

a fase de lances e assinatura de contrato. 

1.1. No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir 

para a fiel execução/fornecimento do objeto ofertado, tais como, impostos, taxas, encargos, transporte, 

seguros, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto ora licitado; 

1.2. A licitante deverá indicar a Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico (e-mail), mencionando ainda o Banco, número da Conta Corrente e da Agência no qual serão 

depositados os pagamentos se a licitante sagrar-se vencedora do certame. 
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1.3. O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da sessão pública. Caso o prazo de que trata este subitem não esteja expressamente indicado 

na proposta, esta será entendida como válida por 60 (sessenta) dias. 

2. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade 

da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal de São Félix 

do Coribe/BA, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no 

mínimo; 

3. Os preços oferecidos deverão estar compatíveis com os praticados no mercado, observando-

se os valores médios unitários e global de cada item, constantes do Anexo I - Termo de Referência; 

4. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a 

composição dos preços propostos. 

SEÇÃO VIII – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

5. O Pregoeiro verificará a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 

estabelecidos no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo; 

5.1. Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de natureza formal, desde que não comprometam 

o interesse público e da Administração. 

 

6. As propostas que atenderem os requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a 

erros formais, os quais poderão ser corrigidos pelo pregoeiro da seguinte forma: 

6.1. discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

6.2. erros de transcrição das quantidades previstas, mantém-se o preço unitário e corrige-se a 

quantidade e o preço total; 

6.3. erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, mantém-se o preço 

unitário e a quantidade, retificando o preço total; 

6.4. erro de adição, mantêm-se as parcelas corretas e retifica-se a soma; 

6.5. erro de unidade de medida, mantém-se o estabelecido no Edital; 

 

7. O valor total da proposta poderá ser ajustado/retificado pelo Pregoeiro em conformidade com 

os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total da proposta; 

8. Poderão ser inseridas correções/anotações para esclarecimentos da proposta, desde que não 

configure alteração de condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em 

modificação nos seus termos originais quanto ao mérito (substância). 

9. Verificando-se no curso da análise das propostas o descumprimento de qualquer requisito 

exigido neste edital e seus anexos, e desde que não se possa utilizar o disposto no subitem anterior, a 

proposta será desclassificada. 

10. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar, às licitantes, o 

prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de 

desclassificação. 
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11. OPregoeiro suspenderá a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da 

conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia, informando aos licitantes a data prevista 

para o início da oferta de lances. 

SEÇÃO VI – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

12. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, as propostas que 

apresentarem preços simbólicos, irrisórios, inexequíveis ou abusivos (acima da média do mercado), 

conforme os Arts. 43, inciso IV, 44, § 3 e 48, incisos I e II, da Lei nº. 8.666/93. 

13. Serão classificadas pelo Pregoeiro as licitantes que apresentarem as propostas de MENOR 

PREÇO POR ITEM/ROTA, em conformidade com o Anexo I, e as propostas em valores sucessivos que se 

diferenciem em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço; 

14. Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no Item anterior, o 

Pregoeiro poderá classificar as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

15. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

SEÇÃO VII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

16. Aberta a etapa competitiva, às licitantes classificadas será dada a oportunidade de disputa por 

meio de LANCES VERBAIS e SUCESSIVOS, sempre de valores distintos e decrescentes em relação ao de 

menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta classificada de maior preço. 

17. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 

realizado sorteio, em ato público, conforme dispõe o § 2°, art. 45, da Lei nº. 8.666/93. 

18. A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, ficará 

excluída da disputa e será mantido o seu último preço apresentado, para efeito de ordenação das 

propostas. 

19. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado. 

20. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado. 

21. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

22. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexeqüível. 

23. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante ás sanções 

administrativas constantes neste Edital; 
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24. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o pregoeiro poderá declarar a 

vencedora e adjudicar a proposta ou encaminhar para decisão superior. 

25. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances 

verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão. 

26. Caso haja apenas uma proposta válida, o pregoeiro poderá negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido melhor preço. 

27. A etapa de lances será encerrada, quando todos os licitantes, cujas propostas foram 

classificadas, arguidos pelo Pregoeiro, declararem sua última oferta. 

28. Encerrada a etapa de lances, as ofertas serão ordenadas exclusivamente pelo critério de 

MENOR PREÇO POR ITEM. 

29. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito. 

30. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 

aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 

atenda integralmente ao Edital. 

SEÇÃO VIII – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

31. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de 

pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

31.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no 

prazo de 5 (cinco) minutos, contados do encerramento da fase de lances do item/rota, 

apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, 

situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a 

contratação, será adjudicado em seu favor o objeto; 

31.2. não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem 

classificada, na forma da subcondição anterior, o Pregoeiro, de forma imediata, convocará as 

licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, 

na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

31.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas 

de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o Pregoeiro fará 

um sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor 

oferta. 
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31.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 

controlados pelo Pregoeiro, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar n.º 123/2006. 

31.5. na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento 

licitatório prossegue em favor da proposta originalmente vencedora do Pregão. 

SEÇÃO IX – DA NEGOCIAÇÃO 

32. O Pregoeiro poderá propor contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o 

lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. 

19.1. A negociação será realizada de forma presencial e imediata, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes. 

SEÇÃO X – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

33. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 

ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações constantes do 

Termo de Referência deste Pregão. 

33.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da 

Administração Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua 

decisão. 

33.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

33.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

33.4. As licitantes vencedoras deverão apresentar Termo de proposta e Planilha de Composição de 

Preços Unitários atualizados e eventuais justificativas, conforme resultado da fase de lances em até 

24 (vinte e quatro) horas, exceto no caso de justificativa aceita pelo Município de São Félix do Coribe - 

BA, que estabelecerá novo prazo. 

33.5. Poderá ser solicitado o envio de proposta de Preços realinhados a planilha de composição de 

preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que a compõem necessitem 

de ajustes aos valores estimados pela Administração, quando for o caso. 

33.6. Não serão aceitas propostas com preços manifestamente inexeqüíveis.  

33.6.1. Considerar-se-á inexeqüível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 

viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação 

são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 



 

 

Edital de Licitação Modalidade: Pregão Presencial Nº 0___/2019 Página 11 de 71 

 

33.6.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do 

§ 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, 

podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:  

33.6.2.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de 

justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de 

inexequibilidade; 

33.6.2.2. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças 

normativas em dissídios coletivos de trabalho; 

33.6.2.3. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e 

Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social; 

33.6.2.4. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

33.6.2.5. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

33.6.2.6. Verificação de outros contratos que a proponente mantenha com a 

Administração ou com a iniciativa privada;  

33.6.2.7. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente;  

33.6.2.8. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 

órgãos de pesquisa;  

33.6.2.9. Estudos setoriais; 

33.6.2.10. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou 

Municipal; 

33.6.2.11. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições 

excepcionalmente favoráveis que a proponente disponha para a execução dos 

fornecimentos;  

33.6.2.12. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

33.7. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas 

pelo Pregoeiro.  

SEÇÃO XI – DA HABILITAÇÃO 

34. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

Conforme o Artigo 28, da Lei 8666/93; 

34.1. No caso de PESSOA FÍSICA: Cópia da Carteira de Identidade - Registro Geral -RG e do 

CPF; 

34.2. No caso de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
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34.3. Em se tratando de MEI - Microempreendedor Individual: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 

aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br. 

34.4. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores. 

34.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores. 

34.6. No caso de Firma Individual: Registro comercial do Requerimento de Empresário. 

34.7. Em se tratando de Sociedade Comercial: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social 

em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas, e tratando-se de Sociedade por 

Ações, acrescentar os documentos de eleição de seus Administradores, dispensados caso estes 

já tenham sido apresentados na fase de credenciamento. 

34.8. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País:Decreto de autorização, e Ato de Registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

35. RELATIVOSÀ REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

35.1. PESSOA FÍSICA – CPF 

a) Prova de inscrição e regularidade no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, mediante 

apresentação do comprovante situação cadastral, disponível no endereço eletrônico: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPubli

ca.asp; 

b) Prova de inscrição no cadastro de Contribuintes Municipal e/ou estadual, se 

houver, relativo ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação 

da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 

Negativa, relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União e débitos relativos às 

contribuições previdenciárias e às de terceiros, expedida pela Secretaria de Receita 

Federal do Brasil, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional, por meio do endereço eletrônico:  

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaN

ICertidao.asp?tipo=2 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, no caso de 

licitantes domiciliados no Estado da Bahia, disponível no endereço eletrônico: 
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https://www.sefaz.ba.gov.br/ no Menu “Inspetoria Eletrônica”, acessar a opção 
“Certidões > Emissão > Débito de Tributos”. 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º. de maio 

de 1943, acessível em: http://www.tst.jus.br/certidao 

g) Prova de regularidade com a Justiça Eleitora, comprovada mediante 

apresentação de Certidão de Quitação Eleitoral, conforme inciso III, §1° do art. 7° do 

Código Eleitoral, Lei n.º 9.504, de 1997, acessível em: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral. 

 

35.2. MEI, ME, EPP, EIRELLI e LTDA 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de Contribuintes Municipal e/ou Estadual, 

relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, com a apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, conforme unificação prevista na 

Portaria do Ministério da Fazenda, n.º 358 de 05 de setembro de 2014, que engloba as 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos 

aos tributos federais e à Dívida Ativa da União e Prova de regularidade relativa à 

Seguridade Social; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação 

de Certidão Negativa ou Positiva, com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria 

Estadual da Fazenda do domicílio tributário da licitante. 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da apresentação 

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, relativa aos tributos 

municipais, expedida pela Secretaria Municipal sede da licitante. 

f) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço por meio 

da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF). 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º. de maio 

de 1943 (www.tst.jus.br/certidão). 
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35.2.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para 

a regularização da documentação, a realização do pagamento ou 

parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

35.2.2. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação 

do resultado da fase de habilitação, na sessão pública do Pregão. 

35.2.3. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da 

administração pública, quando requerida pela licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

35.2.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto na 

subcondição anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar 

as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

 

36. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

36.1. PESSOA FÍSICA – CPF 

a) Certidão Negativa de Execução Patrimonial ou Ação Cível expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa física, expedida pelo distribuidor do domicílio do 

licitante, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão 

desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; 

36.2. PESSOA JURÍDICA - MEI 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou liquidação judicial, 

conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, dentro do prazo de 

validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 

(trinta) dias contados da data da sua apresentação; 

36.3. PESSOA JURÍDICA - ME, EPP, EIRELLI e LTDA 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou liquidação judicial,  

ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão 

desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da 

data de apresentação da proposta. 
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b.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade 

b.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade. 

b.3. A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte 

forma: 

b.3.1. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do 

Estado/Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da 

empresa. 

b.3.2. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia 

autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, 

Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de 

Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso 

de sociedades simples (cooperativas), no cartório competente. 

b.4. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 

1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos 

de seu balanço patrimonial. 

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

b.4.1. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou 

inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência 

Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo 

ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total 

estimado da contratação ou do item pertinente. 

37. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 
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37.1. Apresentação de 01 (um) ou mais atestado (s), que comprove(m) que a licitante tenha 

executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 

estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os serviços de 

Transporte de alunos/Passageiros, ainda que na condição de subcontratado, compatíveis com 

o objeto deste Pregão, ou 

37.2. Declaração, sob as penas da lei, que na data da assinatura do contrato, o licitante terá 

a disponibilidade de veículo e motorista em condições adequadas ao serviço de transporte 

escolar, contemplando: Certificado de Registro e Licenciamento Veicular - CRLV, Carteira de 

Motorista categoria D, Indicação da Inspeção Veicular e submissão a Curso Obrigatório antes 

do início da execução do contrato; ou, ainda, 

37.3. Declaração, sob as penas da lei, de que estará apto a prestar o serviço, sob pena de 

multa estipulada no edital e no termo de declaração. 

37.3.1. O licitante deverá apresentar no mínimo uma das três opções acima 

relacionadas, para comprovação da sua capacidade operacional.  

37.3.2. Em qualquer das qualificações técnicas acima demonstradas no 

momento da assinatura do contrato, todos deverão dispor de veículos e 

motoristas em número suficiente e condições adequadas, de acordo com a 

legislação de trânsito, para a regular prestação do serviço de transporte escolar. 

 

38. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (TODOS OS LICITANTES): 

38.1. Alvará de funcionamento e Localização da Empresa, relativo à sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade, exceto para Pessoa Física (Isento) e MEI que atende a 

este item com a apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual –
CCMEI,; 

38.2. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, conforme modelo Anexo X; 

38.3. Declaração de Ciência de Inexistência de Fatos Impeditivos de Habilitação e 

Contratação, conforme modelo Anexo XI. 

38.4. Atestado de vistoria expedido pela Administração, devidamente assinado pelo servidor 

responsável ou Declaração que conhece as rotas onde serão executados os serviços de 

transporte escolar, conforme Modelo Anexo XII. 

1. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para 

verificar as condições de habilitação das licitantes. 

2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, 

com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados 

da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente 

consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

3.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e 

documentos. 
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4. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 

estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da 

matriz. 

5. Se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta 

subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a declaração de habilitação da 

proposta que melhor atenda a este Edital.    

6. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

7. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 

vencedora. 

8. Caso a licitante já tenha apresentado algum dos documentos exigidos para habilitação no ato 

do credenciamento, não se faz necessário a sua apresentação no envelope “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO”. 

SEÇÃO XII – DO RECURSO 

9. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa ou empresa 

de pequeno porte, qualquer licitante, poderá manifestar, de forma imediata e motivada,a intenção de 

recorrer, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos. 

10. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a existência de motivação da 

intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

10.2. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para 

apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.3. Os recursos e as contrazações deverão ser dirigidos ao Pregoeiro no endereço constante no 

preâmbulo deste Edital. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, para efeito do 

disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993. 

10.5. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a. 

10.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados 

pela autoridade competente, a qual proferirá no prazo de 03 (três) dias úteis, decisão definitiva antes 

da Adjudicação do objeto. 

10.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
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10.8. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento às interessadas, 

através de comunicação por escrito, via fax ou e-mail. 

11. A falta de manifestação imediata e motivada importará na decadência do direito de recurso e 

autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

SEÇÃO XIII–DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese 

em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

13. A homologação deste Pregão compete ao Prefeito Municipal. 

14. O objeto deste Pregão será adjudicado por item à licitante vencedora. 

SEÇÃO XIV – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

15. Depois de homologado o resultado deste Pregão, alicitante vencedora será convocada para 

assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela 

licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste 

Edital. 

16. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela Prefeitura. 

17. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á a manutenção das condições de 

habilitação da licitante vencedora, através de consulta as certidões de regularidade fiscal e trabalhista. 

18. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, 

poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação da 

adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação. 

SEÇÃO XV – DAS SANÇÕES 

19. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais 

cominações legais, nos seguintes casos: 

19.1. Cometer fraude fiscal; 

19.2. Apresentar documento falso; 

19.3. Fizer declaração falsa; 
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19.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

19.5. Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

19.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

19.7. Não mantiver a proposta. 

20. Para os fins da subcondição 74.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 

92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

SEÇÃO XVI – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

21. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, 

física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada à 

Comissão de Pregão Presencial e Eletrônico, através do email: prefeiturasfc.licita@gmail.com, pelo fax: 

0**77 3491-1612 ou por petição dirigida ou protocolada na Sede da Prefeitura Municipal de São Félix 

do Coribe/BA, no endereço: Rua Lourencio da Silva Pereira, 71 - Centro, das 08: 00h âs12:00 e das 14:00h 

às 18:00h. 

22. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas.  

23. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

24. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes 

da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico: 

prefeiturasfc.licita@gmail.com.  

25. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados 

nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

26. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

SEÇÃO XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

27. Ao Prefeito Municipal compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato 

superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

27.1. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

27.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do contrato. 

28. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover 

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
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informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 

habilitação. 

29. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 

fins de classificação e habilitação. 

29.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles 

serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

30. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 

disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, 

serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de 

documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

31. Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste Edital, prevalecerão as 

últimas. 

32. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 

10.520/2002. 

33. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 

34. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

SEÇÃO XVIII – DOS ANEXOS 

35. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO II – MODELO DE “PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME” 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO TÉCNICO - MEI/ME/EPP/LTDA 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO TÉCNICO - PESSOA FÍSICA (dispõe de veículo) 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE (no caso de subcontratação) 

ANEXO VI – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS 
DE HABILITAÇÃO 

ANEXO VII – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA” 

ANEXO VIII – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)” 
(Exclusiva para MEI, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) 

ANEXO IX– MODELO DE “PROPOSTA DE PREÇOS” 

ANEXO X – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR” 

ANEXO XI – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE 
HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO” 

ANEXO XII – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE VISTORIA EXPEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO” 
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ANEXO XIII – MINUTA DO CONTRATO  

SEÇÃO XIX – DO FORO 

36. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Santa Maria da Vitória/BA, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

São Félix do Coribe/BA, 10 de julho de 2019. 

 

Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira  
Prefeito Municipal 

 
Benjamin Francisco Dourado  

Pregoeiro  
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

1. OBJETO 

1.1 A presente licitação tem como objeto a Contratação de serviços de Transporte Escolar para 

atender necessidades deste Município, com locação de veículos tipo ônibus, micro-ônibus, van, 

caminhonete cabine dupla/veraneio e automóveis, incluído motorista habilitado com CNH categoria 

“D”, para trajeto de alunos das zonas rural e urbana, nos turnos matutino e vespertino para escolas 

da Rede Pública Municipal de Ensino de São Félix do Coribe - BA, de acordo com as especificações, 

quantitativos e itinerários/locais relacionados neste Termo de Referência. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Considerando a necessidade de ofertar aos nossos alunos condições de transporte para acesso 

às Unidades Escolares tornam-se imprescindível, a contratação dos serviços objeto deste Termo de 

Referência. 

2.2. Vale mencionar que, a ausência de transporte escolar rural gratuito aos alunos é uma barreira 

intransponível ao exercício Constitucional do Direito à Educação, direito este, que está garantido no 

inciso VII, do art. 208da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

2.3. Assim, no cumprimento dos comandos legais, que sinaliza o dever do Município de São Félix 

do Coribe-BA de prestar o adequado serviço de transporte escolar aos alunos do Sistema Municipal de 

Ensino, como garantia de efetivo acesso ao ensino básico, justifica-se esta contratação, tendo em vista 

que a frota própria do Município é insuficiente para atendimento da totalidade dos itinerários 

existentes. 

 

3. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços deverão estar disponibilizados à CONTRATANTE imediatamente após a assinatura 

do CONTRATO. 

3.2. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

3.2.1. O contratado deverá realizar a disponibilização inicial dos veículos apropriados para o 

transporte de passageiros sendo eles:micro-ônibus, van ou Kombi, conforme a necessidade da 

região, imediatamente após a assinatura do contrato. 

3.2.2. Caberá a Secretaria Municipal de Educação, a responsabilidade de gerenciar os 

serviços, fiscalizando e controlando os veículos pelas rotas/linhas percorridas e o número de 

alunos indicados neste Termo de Referência, conferindo e verificando as mesmas, por 

intermédio do Coordenador de Transporte ou outro servidor especialmente designado para tal 

finalidade. 

3.3 Os serviços serão executados nas rotas indicadas no Quadro abaixo:  
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3.3.1.  As rotas foram georeferenciadas e os arquivos para consultas/visualizações poderão 

ser obtidos junto a Coordenação Municipal de Transporte, ou diretamente no Setor de 

Licitações 

ROTEIROS DE TRANSPORTE ESCOLAR   

                      

Item/
Rota 

Roteiro (origem / destino) KM/DIA 

MATUTINO VESPERTINO 

Aluno
s 

Profº. Outros 
Veículo 

Ideal 
Alunos Profº. Outros 

Veículo 
Ideal 

1 

Saída de Vilma (P1), às 07:00h 
via Povoado de Coqueiro (P2), 
chegada na Escola Zenóbrio 
Pereira Valverde no Povoado 
Alagoinhas (P3), às 07:30h. com 
retorno à comunidade de 
origem às 12:10h. Turno  
Matutino.  Saída de Maureci 
(P1), as 15;00h, via Povoado de 
coqueiro (P2), chegada na 
Escola Zenóbrio Pereira 
Valverde no Povoado 
Alagoinhas (P3), às 15:30h, com 
retorno à comunidade de 
origem às 20:10h. Turno  
Vespertino. Saída do Povoado 
Caldeirão (P2), às 07:40h com 
chegada na Escola Zenóbrio 
Pereira Valverde no Povoado 
Alagoinhas (P3) às 08:00h e 
retorno a comunidade de 
origem às 11:50h. Turno  
Matutino. Saída da Escola  
Zenóbrio Pereira Valverde no 
Povoado Alagoinhas (P1), às 
15:30h e chegada ao Povoado 
de Caldeirão (P2) às 1540h. 
Turno  Vespertino. 

66,784 4     
AUTOM

ÓVEL  
4     

AUTO
MÓVEL  

2 

Saída da comunidade de Rumo 
Novo (P1), ÀS 14:50h via 
comunidade de Caçimbas (P2), 
com chegada na Escola 
Zenóbrio Pereira Valverde no 
Povoado Alagoinhas (P3), às 
16:00h, com retorno à 
comunidade de origem às 
20:00h. Turno  Vespertino 

70,976         4     
AUTO

MÓVEL  
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3 

Saída da Povoado de CAÇIMBAS 
(P1), às 08:00h, via Povoado de 
NOVA POSSE (P2), ÀS 14:50h via 
comunidade de Caçimbas (P2), 
com chegada na Escola Nossa 
Senhor Aparecida no Povoado 
RUMO NOVO (P3), às 08:00h, 
com retorno à comunidade de 
origem às 12:00h.Turno  
Matutino. Saída da Povoado de 
CAÇIMBAS (P1), às 15:00h, com 
chegada em Cincinato 
(Embarque no ônibus da Linha 
principal), às 15:20h, com 
retorno à comunidade de 
origem às 20:40h. Turno  
Vespertino 

44,544 4     
AUTOM

ÓVEL  
3     

AUTO
MÓVEL  

4 

Saída do Povoado de Mata da 
Lagoa (P1) às 07:30h, via 
Povoado de Vera Cruz (P2),  com 
chegada na Escola Eugênio Lyra 
no Povoado de MONTE ALEGRE 
(P3), às 08:00h, com retorno à 
comunidade de origem às 
12:00h. 

19,338 12     VAN          

5 

Saída de HELVO (P1) às 07:00h, 
via Fazenda Bosco Fernandes 
(P2) e Povoado Baixa Verde 
(P3),  com chegada na Escola 
Eugênio Lyra no Povoado de 
MONTE ALEGRE (P3), às 08:00h, 
com retorno à comunidade de 
origem às 12:00h. 

43,846 6     
VERANEI

O  
        

6 

Saída do POVOADO DE BREJO 
(P1) às 07:00h, via Povoado de 
Baixa da NEgra (P2) e Povoado 
de Buracao (P3), com chegada 
na Escola Jesus de Nazaré no 
Povoado de Mozondó (P4), às 
08:00h, com retorno às 
comunidades de origem às 
12:00h. 

46,772 11     
VAN/MI

CRO-
ÔNIBUS 

      

VAN/M
ICRO-
ÔNIBU

S 

7 

Saída da Escola Jesus de Nazaré 
- Povoado de Mozondó (P1) às 
11:10h, com chegada no 
Povoado de Buracao (P2), às 
11:20h, com retorno às 

17,576         5     

VAN/M
ICRO-
ÔNIBU

S 
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comunidades de origem às 
18:50h. 

8 

Saída do POVOADO DE BREJO 
(P1) às 12:00h, com chegada na 
Escola Jesus de Nazaré no 
Povoado de Mozondó (P2), às 
12:20h, com retorno às 
comunidades de origem às 
17:40h. Reforço Escolar 03 dias 
na semana. 

12,488         3     

VAN/M
ICRO-
ÔNIBU

S 

9 

Saída da comunidade de 
CAJUEIRO (P1) às 06:30h, com 
chegada na BR 349 (P2), às 
06:45h, com retorno às 
comunidades de origem às 
12:00h. 

24,164               
AUTO

MÓVEL  

10 

Saída da comunidade de VERA 
CRUZ (P1) às 11:20h, via 
Povoado de Águas Claras (P2), 
Povoado de Fazenda Nvoa (P3), 
Povoado de Pau Ferrado (P4), 
Povoado de Jurema (P5), 
Povoado de Lagoa Pequena 
(P6), com chegada na Sede do 
Município às 13:00h, com 
paradas nas Escolas João de 
Deus, Rosilda Freire, Leonidas 
Araújo Castro e Valdir Araújo 
Castro,  com retorno, partindo 
das referidas escolas paras as 
comunidades de origem às 
17:30h.  

89,316         15     

VAN/M
ICRO-
ÔNIBU

S 

11 

Saída da comunidade de 
CARACOL (P1) às 08:00h, via 
Povoado de Lontra (P2), com 
chegada na Escola São Félix no 
Povoado de Coqueiro (P3), às 
07:10h, com retorno às 
comunidades de origem às 
17:10h. 

20,890 23     ÔNIBUS         

12 

Saída da comunidade de 
MORRINHOS (P1) às 07:30h, 
com chegada na Escola Adalgisa 
Borges (P2), às 08:00h, com 

36,492 4     
AUTOM

ÓVEL  
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retorno à comunidade de 
origem às 12:00h. 

13 

Saída do Início da Rota da APAE 
(P1) às 12:30h, Ida até a Vila Ivo 
Júnior Braga (P2), passando por 
diversas ruas da Sede do 
Município (P3), com chegada na 
Sede da APAEE, às 13:30h, com 
retorno à comunidade de 
origem às 17:00h. 

27,788         21     

VAN/M
ICRO-
ÔNIBU

S 

14 

Saída do Povoado de Tabuleiro 
(P1), às 06:00h via Romualdo 
(P4) chegada às 06:20h, 
chegada no Povoado de Bem 
Bom (P5), às 06:30h e Judite 
07:00h. com chegada na Escola 
de Tabuleiro, às 07:40h, com 
retorno às comunidades de 
origem às 12:10h. Saída da 
Escola de Tabuleiro para 
Povoado de Olho D'água para 
embarque às 07:50h com 
chegada na Escola de Tabuleiro 
às 08?00h, retorno à 
comunidade de origem às 
11:50h.  

62,516 4     
AUTOM

ÓVEL  
        

15 

Saída do Povoado de Barra do 
Monte Videl (P1) às 07:30h, 
com chegada na Escola São Félix 
- Povoado de Caracol (P2), às 
08:00h, com retorno à 
comunidade de origem às 
12:00h. 

21,334   4   
PICK 

CABINE 
DUPLA 
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3.4. OS TIPOS DE VEÍCULOS E SUAS CAPACIDADES MÍNIMAS PARA ATENDIMENTO DAS ROTAS: 

Item Descriminação dos Serviços 

1 

Serviços de Transporte com veículo automóvel de passeio em trechos de fácil acesso 
com motorista e combustível para translado de alunos da rede municipal e estadual de 
ensino, em vias pavimentadas e semi-pavimentadas, em veiculo com capacidade mínima 
de 01 à 04 lugares, em perfeito estado de conservação, de acordo com as normas do 
COTRAN, e motorista devidamente habilitado para transporte de passageiros. 

2 

Serviços de Transporte com veículo tipo Utilitário tipo pick Cabine Dupla/Veraneio ou 
automóvel em trechos de difícil acesso com motorista e combustível para translado de 
alunos da rede municipal e estadual de ensino, em vias pavimentadas e semi-
pavimentadas, em veiculo com capacidade mínima de 05 (cinco) à 08 (oito) lugares, em 
perfeito estado de conservação, de acordo com as normas do COTRAN, e motorista 
devidamente habilitado para transporte de passageiros. 

3 

Serviços de Transporte com veículo tipo Van/Micro-ônibus, com motorista e 
combustível para translado de alunos da rede municipal e estadual de ensino, em vias 
pavimentadas e semi-pavimentadas, em veiculo com capacidade mínima de 09 à 23 
lugares, excluindo o condutor, em perfeito estado de conservação, de acordo com as 
normas do COTRAN, e motorista devidamente habilitado para transporte de passageiros. 

4 

Serviços de Transporte com veículo tipo ônibus com motorista e combustível para 
translado de alunos da rede municipal e estadual de ensino, em vias pavimentadas e 
semi-pavimentadas, em veiculo com capacidade mínima de 27 lugares, em perfeito 
estado de conservação, de acordo com as normas do COTRAN, e motorista devidamente 
habilitado para transporte de passageiros.  

3.5. Os  serviços serão executados em turnos, trafegando em estradas pavimentadas ou não, 

sendo trechos com fácil acesso e outras de difícil acesso, devendo os veículos estar em perfeito estado 

de uso e conservação e estarem disponíveis para execução dos serviços imediatamente após a 

comunicação formal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sendo que os serviços serão 

executados nos dias, horários e locais estabelecidos pelo Coordenador Municipal de Transporte 

Escolar, podendo haver alterações dos mesmos, desde que haja necessidade e de comum acordo. 

3.6. Os veículos deverão apresentar perfeitas condições de uso e conservação. Deverão conter 

todos os equipamentos de segurança de acordo com a Legislação vigente e especificações do 

CONTRAN, e estar com a documentação regular, ou seja, veículos e motoristas deverão cumprir as 

exigências do Código de Transito Brasileiro Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. 

3.7. Os veículos deverão receber por conta da Contratada identificação visual, ou seja, plotagem 

dos veículos em sua parte externa, sob orientação da Contratante, de acordo com a Legislação vigente 

e as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, caracterizando que os mesmos estão 
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a serviço da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e ainda, deverão ser conduzidos por motoristas 

profissionais devidamente habilitados e qualificados, para exercer tal função nos termos da resolução 

nº 168, de 14 de dezembro de 2004 – CONTRAN, portando obrigatoriamente crachá de identificação, 

vistoria dos veículos e curso do motorista. 

3.8. A Contratante não se responsabilizará por prejuízos de qualquer natureza, provenientes de 

ações de prepostos do Contratado, e será de inteira responsabilidade da Contratada qualquer dano 

causado pela atuação dos seus Contratados a serviço deste órgão, bem como prejuízos causados a 

terceiros. 

3.9 Ficará a critério da Contratante, exigir a troca de veículos e/ou motoristas que não atenderem 

ao padrão dos serviços contratados. Os contratados somente poderão executar os serviços mediante 

autorização (Ordem de Serviço) emitida pelo setor encarregado de gerenciamento, sendo que 

quaisquer serviços aferido sem autorização ou incompatível com a rota pré-estabelecida não serão 

consideradas pela contratante. 

 

4. DA SUBCONTRATAÇÃO:  

4.1. Fica veda a possibilidade de subcontratação total dos serviços, ou seja, fica fixado o limite 

máximo aceitável é de até 20% do total de itens/rotas indicadas na proposta. A Contratada poderá 

subcontratar parcialmente, o objeto contratual, em regime de responsabilidade solidária com a 

subcontratada. 

4.1.1. A exceção para a permissão da subcontratação será concedida no caso em que a 

contratada demonstrara excepcionalidade da medida e a inviabilidade técnico-econômica da 

execução integral do objeto pelo contratado ou, por outro lado, o valor recebido da 

Administração Pública não seja superior ao repassado a subcontratada que executará de 

forma total o objeto do contrato. 

 

4.2. A Contratada, inclusive nos casos de subcontratação, será responsável pela administração, 

monitoramento, operação e garantia da execução dos serviços de transporte de alunos. 

4.2.1. Caberá, ainda, à Contratada, gerenciar a subcontratação para atendimento do objeto, 

observando a legislação fiscal, trabalhista, de trânsito e demais dispositivos legais aplicados a 

espécie, procedendo a correção das não conformidades realizadas pelos subcontratados 

perante a contratada e os órgãos fiscalizadores. 

4.2.1. Considera-se como subcontratado o prestador de serviços (pessoa física ou jurídica) 

habilitado nos termos desde Edital para executar os serviços de transporte de alunos, sem 

subordinação ou dependência da Contratada com Administração Pública Municipal. 

2.2.4. A Contratada e seus subcontratados serão responsáveis pela execução dos serviços, 

que deverá ser obrigatoriamente por via terrestre, por meio de veículo, devidamente 
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regularizados nos termos das legislações de trânsito e que regulamentam o transporte escolar 

nas esferas municipal, estadual e federal. 

4.3. A subcontratada não terá vínculo direto e imediato com o Contratante, somente com a 

Contratada.  

4.3.1. Os subcontratados deverão: 

a) ser indicados e qualificados pela Contratada;  

b) possuir condições de executar o contrato nos seus exatos termos; 

c) possuir autorizações dos órgãos públicos competentes. 

4.4.  Os subcontratados, deverão atender as mesmas condições de execução dos serviços e 

obrigações e responsabilidades da Contratada, conforme previstos as condições dos veículos e 

condutores neste Termo de Referência.  

4.5.  A comprovação da subcontratação dar-se-á por meio da apresentação de cópias reprográficas 

de CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE 

TRANSPORTE ESCOLAR, firmados entre a Contratada e os subcontratados, com firmas reconhecidas 

em cartório, a serem apresentados na data da assinatura do contrato.  

4.6.  Se a subcontratação for para a Locação de veículo, deverá constar a obrigação da 

disponibilização do veículo em condições necessárias a execução dos serviços, além das obrigações e 

responsabilidades tocantes a Contratante, inclusive as despesas como combustíveis e outras 

evidenciadas na Planilha de Composição de Custos Unitários.  

4.7.  Se a subcontratação for firmada com Motoristas, do contrato de Prestação de Serviços de 

Transporte Escolar, deverá constar a disponibilidade de carga horária, ficando a cargo da Contratada 

pela Administração Municipal as obrigações e responsabilidades trabalhistas e previdenciárias.  

4.8. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: combustíveis, manutenção, 

pneus, peças, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem 

do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da pessoa física ou 

empresa contratada pelo Município de São Félix do Coribe - BA. 

4.9.  Na hipótese de contratação de sociedade empresária, ficará a mesma obrigada a apresentar a 

fiscalização do contrato, o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, requisitando da 

pessoa jurídica contratação e demonstração de assinatura de contrato(s) de trabalho e emprego (RAIS 

e CAGED) e, pelo a cada 03 (três) meses, encaminhar comprovantes de equitação das obrigações 

trabalhistas (remuneração e FGTS) e comprovante de pagamento de contribuições previdenciárias.  

 

5. POR OCASIÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO, O CONTRATADO DEVERÁ OBSERVAR O SEGUINTE:  

5.1. DA INSPEÇÃO E/OU VISTORIA DO VEÍCULO 

5.1.1. As inspeções/vistorias dos veículos poderão ser realizadas por empresa especializada 

e credenciada junto do DETRAN/BA ou da sede de origem que atesta a condições do veículo 

tanto em termos de estrutura como de documentação para fins de Transporte Escolar, 

mediante apresentação de via original ou cópia autenticada do LAUDO DE VISTORIA, ou pela 

Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Lourencio da Silva Pereira, nº 77, 
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(Prédio Sede da Prefeitura),  Centro, nesta Cidade, em até 03 (três) dias após a publicação 

do Resultado da Licitação ou convocação na sessão pública do Pregão, estipulando para 

ambos os caso validade de 30 (trinta) dias após a emissão laudo.  

5.1.2. A(s) interessadas deverá comparecer munida de documento de identificação no prazo 

acima mencionado, devendo a mesma atentar as Publicações Oficiais do Diário Oficial do 

Município, disponível em: http://www.saofelixdocoribe.ba.gov.br/diario_oficial.  

5.1.3. No caso de subcontratado, será de responsabilidade da empresa declarada vencedora 

no Pregão comprovar vínculos contratuais/empregatícios, como condição para realização da 

vistoria por parte da Secretaria Municipal de Educação, podendo ser exigido declaração da 

empresa indicando-o e/ou autorizando-o para realização da vistoria, com indicação da 

linha/rota vinculada. 

5.1.4. Após a inspeção/vistoria ser realizada pelo Coordenador de Transporte será expedirá 

declaração de participação e averiguação dos veículos, sendo uma via entregue a empresa ou 

pessoa física, o qual deverá ser apresentador ao Departamento de Licitação, para ser 

acostada a documentação do contrato.  

5.1.5. O veículo não aprovado na inspeção/vistoria será impedido de prestar o serviço e a(o) 

contratada(o) será notificada(o), tendo a empresa ou pessoa física contratada, o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, para a substituição do veículo notificado ou reparo do mesmo. 

5.2. Como condição para assinatura de assinatura de Contrato, o licitante convocado deverão 

apresentar documentação completa do veículo indicado em sua propostae habilitação e classificados 

como de “ALUGUEL”; não será obrigatório que todos estejam em nome da contratada, embora deverá 

haver um contrato de LOCAÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS entre a contratada e o proprietário do 

veículo devidamente reconhecido firma, cuja responsabilidade será total da Contratada, não cabendo 

à Contratante vinculo de qualquer natureza com tal contrato, atendo a exigência legal do CTB, abaixo 

transcrito. 

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: 

I - registro como veículo de passageiros;  

II - inspeção semestral para verificação dos equipamentos 

obrigatórios e de segurança;  

III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 

centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das 
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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; 

IV - 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;  

VI - cintos de segurança em número igual à lotação; 

VII - outros requisitos e equipamentos obrigatórios 

estabelecidos pelo CONTRAN 

5.3. Relação dos veículos identificados por placas conforme rotas relacionadas na sua proposta 

realinhada com indicação dos veículos por Marca, Modelo/Modelo, Placa e dados do condutor. 

5.4. Dos condutores: 

a) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação do condutor do veículo na categoria “D” 
ou “E”; 
b) Fotocópia do documento de Identidade e do CPF do(s) condutor(s) do veículo, com idade 

superior a 21 anos; 

c) Comprovação de vinculo (próprio contratado -(Pessoa Física,MEI,  cônjuge) ou outra 

forma de contrato de trabalho - Carteira de Trabalho ou Contrato de prestação de Serviços 

intermitente. 

 

Observar o que regulamenta o CTB – Código de Trânsito Brasileiro. 

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; 

II - ser habilitado na categoria D; 

III - (VETADO) 

IV - 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 

regulamentos, para o transporte de escolares. 
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5.5. CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL (condutor): emitida pela Secretaria de Segurança Pública do 

Estado da Bahia. 

5.6.  Os responsáveis para condução dos veículos deverão pertencer ao quadro permanente da 

empresa licitante, no caso de Pessoa Jurídica, na data prevista para assinatura do contrato, 

entendendo-se como tal, para fins deste certame, que a licitante deverá comprovar através da juntada 

de cópia dos seguintes documentos: O sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira 

de Trabalho e Previdência Social ou prestador de serviço de subcontratada, na forma do item 4.6 e 4,7 

deste Termo de Referência, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente 

ou superior, desde que aprovada pela Administração ou o próprio proprietário no caso de 

Microempreendedor Individual. 

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; 

II - ser habilitado na categoria D; 

III - (VETADO) 

IV - 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 

regulamentos, para o transporte de escolares. 

 

6. DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTORES E GERENCIAMENTO: 

6.1. Substituir os veículos de imediato e de forma automática, em até 24 (vinte e quatro) horas nos 

casos de impossibilidade de uso de qualquer  veículo, por outros, nas mesmas condições da 

contratação inicial, quando em caráter temporário nas situações de acidentes, furtos, incêndios, 

manutenções preventivas ou corretivas; 

6.2. Em caso de substituição do veículo, o Contratado obriga-se a informar e remeter a SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, referente ao novo veículo a ser utilizado; 

6.3. O Contratado obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seus motoristas de forma a 

manter a segurança dos passageiros/alunos, quanto aos níveis de velocidade nas vias e ruas, acatando 

as reclamações levadas ao seu conhecimento ocasião em que tomará as providências necessárias para 

a regularização da situação e não repetição dos fatos que gerarem as reclamações; 
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6.4. O Contratado obriga-se a substituir os veículos quebrados ou defeituosos no prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas após a constatação do fato a contar da comunicação efetuada pela Contratante, 

providenciando imediatamente meios compatíveis para complementação do translado interrompido. 

6.5. Os empregados da Contratada deverão trabalhar sempre portando crachá com identificação 

da empresa ou pessoal; 

6.6. O Contratado responsabilizar-se-á pela disciplina dos seus empregados durante a jornada de 

trabalho e, ainda, pela manutenção de respeito e cortesia no relacionamento entre colegas, 

passageiro/alunos e com os servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 

6.7. Assistirá a Contratante o direito de rejeitar qualquer empregado da Contratada e solicitar a sua 

substituição, caso o mesmo não apresente comportamento condizente com suas funções e com as 

normas estabelecidas, obrigando-se esta a respeitar e acatar as decisões da Contratante; 

6.8. É vedado ao Contratado, substituir qualquer empregado seu, quando em serviço sem prévia e 

expressa comunicação à contratante; 

6.9. O Contratado garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-

se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou 

omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da Contratante. 

6.10. Caberá ao Contratado, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais causados por 

seus empregados em bens patrimoniais da Contratante, desde que comprovado dolo ou culpa, do 

empregado da Contratada; 

6.11. Desde que apurado o dano e caracterizado a autoria de qualquer empregado da Contratada o 

valor da indenização será descontado no ato do pagamento de qualquer fatura, permitindo a 

compensação inclusive em faturas vincendas, o que fica desde já pactuado. 

6.12. A Contratada manterá a contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e 

representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão. 

6.13. A Contratada, deverá, obrigatoriamente, alocar um preposto que permanecerá em período 

normal de expediente à disposição, para representá-la junto à Contratante, o qual terá amplos poderes 

para responder pelos serviços a serem contratados sendo responsável pela coordenação, 

administração e supervisão do seu pessoal e por qualquer comunicação junto a contratante. Em 

hipótese alguma, qualquer funcionário da Contratada que não o preposto ou representante legal, 

poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos ou decisões da Contratada e/ou Contratante. 
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6.14. O Contratado deve responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão de obra 

empregada nos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo 

mais que, como empregadora deva satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade a 

observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros contra 

riscos de acidentes do trabalho, impostos e outras providências e obrigações necessárias à execução 

dos serviços. 

615. A Gestão do contrato será da Secretaria Municipal Educação, que, poderá solicitar suporte do 

técnico indicado de outros órgãos públicos internos e externos. 

7. DA QUILOMETRAGEM PERCORRIDA 

7.1. A quilometragem de cada rota é obtida multiplicando-se a extensão de cada rota pelo 

respectivo número de viagens programadas, tendo como parâmetro a quantidade de 23 (vinte e 

três) dias por mês, podendo essa estimativa ser executada a menor em função de feriados e da 

quantidade de dias úteis por mês. A Contratante pagará à Contratada o valor efetivamente devido. 

8.  DA VISTORIA DA SITUAÇÃO DAS ESTRADAS / ROTAS 

8.1. O licitante poderá vistoriar o local onde será executado o objeto deste Pregão, ou seja, 

percorrer as estradas vicinais das rotas de transporte, até o último dia útil anterior à data fixada 

no preâmbulo do Edital, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade 

existentes, mediante prévio agendamento de horário, em até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada no preâmbulo do Edital, junto a Comissão de Pregão Presencial e Eletrônico na pessoa 

do Pregoeiro responsável pela condução deste certame o Sr. Benjamin Francisco Dourado, pelo 

telefone (77) 3491-1612, em dias úteis, no período das 8h às 12h e das 12h às 18h. 

8.1.1. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão 

alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como 

justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste Pregão. 

8.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á do dia da publicação do Edital, estendendo-se 

até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes. 

8.1.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 

expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.Os 

custos de visita aos locais das obras e serviços correrão por exclusiva conta da licitante. 

Cabe ao Município apenas designar o fiscal do futuro contrato para o 

acompanhamento. 

8.1.4. Por ocasião da vistoria, o licitante ou ao seu representante legal, poderá ser 

entregue, caso seja solicitado, os arquivos contendo as informações topográficas e 

modelos relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem 

elaborar sua proposta.  
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8.1.5. A declaração será fornecida, imediatamente, após a realização das visitas, pelo 

Coordenador de Transporte ou por servidor devidamente autorizado e designado pela 

Secretaria Municipal de Educação para acompanhamento. 

 

9. DA CLASSIFAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

9.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei 

n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 200 

 

10. DAS FUTURAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

10.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 

fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;  

10.2. Reparar ou substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os 

veículos contratados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

dos materiais empregados, a critério da Administração;  

10.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

10.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 

ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 

culposamente, ao Município ou a terceiros.  

10.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

de conformidade com as normas e determinações em vigor;  

10.6. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além 

de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

10.7. Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação de 

novo empregado na execução do contrato, relação contendo nome completo, cargo ou atividade 

exercida, local/rota de exercício dos empregados alocados; 

10.8. Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o 

empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto 

ao Fiscal do Contrato; 
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10.9. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante do 

item anterior; 

10.10. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 

as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração; 

10.11.  Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante 

depósito bancário ona conta do trabalhador ou mediante recibo, de modo a possibilitar a conferência 

do pagamento por parte da Administração;  

10.12. Atender de imediato às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 

serviço, conforme descrito no Termo de Referência; 

10.13. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas;  

10.14. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 

não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Administração 

toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de finalidade dos servidores envolvidos 

no processo; 

10.15. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços; 

10.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

10.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório; 

10.18. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

10.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 



 

 

Edital de Licitação Modalidade: Pregão Presencial Nº 0___/2019 Página 37 de 71 

 

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 

do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11. DAS FUTURAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

11.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de 

Referência; 

11.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

11.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 

11.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

11.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 

11.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

11.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

11.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados; 

11.7.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas. 

12. AVALIAÇÃO DO CUSTO 

12.1. O valor estimado mensal da contratação é de R$ 38.128,41 (trinta e oito mil, cento e viinte e 

oito reais e quarenta e um centavos) e o valor global anual é de R$ 381.284,11 (trezentos e oitenta e 

um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e onze centavos) conforme distribuição constante da Planilha 

orçamentária por item/rota do Termo de Referência. 
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12.2. O custo estimado da contratação e os respectivos valores MÉDIOS foram apurados mediante 

consultas ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar vigente neste Município, na data 

de elaboração deste Termo de Referência, bem como, consultas a contratos de outros Municípios da 

Regional da 26ª DIREC - Diretoria Regional de Educação de Bom Jesus da Lapa / BA e 25ª IRCE do 

Tribunal de Contas dos Municípios - TCM/BA Inspetoria Regional de Controle Externo de Santa Maria 

da Vitória. 

12.3. A planilha abaixo é mera demonstração para estimar o valor do processo. A licitação será 

processada por item/Rota, com a utilização dos veículos sugerido ou superiores por itinerários, 

conforme quantidades estimadas de alunos/usuários dos serviços. 
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          VALOR UNITÁRIO ESTIMADO 

Item Descriminação dos Serviços 
Total Km 
Diário 

Total Km 
Mensal 
(média de 23 
dias letivos) 

Total Km 
Anual (10 
Meses) 

PREFEITURA DE 
SÃO FÉLIX DO 
CORIBE - 
CONTRATO Nº 
___/2017 - ___º 
TERMO ADITIVO  
(VIGENTE) 

PREFEITURA 
MUN. DE SERRA 
DOURADA - 
MUNICÍPIO DA 
REGIONAL DA 
26º DIREC - 
DIRETORIA 
REGIONAL DE 
EDUCAÇÃO DA 
SEC-BA. 

PREFEITURA 
MUN. DE 
CORIBE - 
MUNICÍPIO DA 
REGIONAL DA  
26º DIREC - 
DIRETORIA 
REGIONAL DE 
EDUCAÇÃO DA 
SEC-BA. 

Valor Médio 
por Km para o 
tipo de veículo 

Valor Total 
Estimado 
Anual para o 
tipo de veículo 

1 

Serviços de Transporte com 
veículo automóvel de passeio 
em trechos de fácil acesso 
com motorista e combustível 
para translado de alunos da 
rede municipal e estadual de 
ensino, em vias pavimentadas 
e semi-pavimentadas, em 
veiculo com capacidade 
mínima de 01 à 04 lugares, em 
perfeito estado de 
conservação, de acordo com 
as normas do COTRAN, e 
motorista devidamente 
habilitado para transporte de 
passageiros. 

305,476 7025,95 70259,48 R$ 2,45 R$ 2,80 R$ 2,00 R$ 2,45 R$ 172.135,73 
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2 

Serviços de Transporte com 
veículo tipo Utilitário tipo 
pick Cabine Dupla/Veraneio 
ou automóvel em trechos de 
difícil acesso com motorista e 
combustível para translado de 
alunos da rede municipal e 
estadual de ensino, em vias 
pavimentadas e semi-
pavimentadas, em veiculo 
com capacidade mínima de 
05 (cinco) à 08 (oito) lugares, 
em perfeito estado de 
conservação, de acordo com 
as normas do COTRAN, e 
motorista devidamente 
habilitado para transporte de 
passageiros. 

65,180 1499,14 14991,40 R$ 3,07     R$ 3,07 R$ 46.023,60 

3 

Serviços de Transporte com 
veículo tipo Van/Micro-
ônibus, com motorista e 
combustível para translado de 
alunos da rede municipal e 
estadual de ensino, em vias 
pavimentadas e semi-
pavimentadas, em veiculo 
com capacidade mínima de 09 
à 23 lugares, excluindo o 
condutor, em perfeito estado 
de conservação, de acordo 
com as normas do COTRAN, e 

193,940 4460,62 44606,20 R$ 3,28 R$ 3,50 R$ 2,47 R$ 3,28 R$ 146.308,34 
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motorista devidamente 
habilitado para transporte de 
passageiros. 

4 

Serviços de Transporte com 
veículo tipo ônibus com 
motorista e combustível para 
translado de alunos da rede 
municipal e estadual de 
ensino, em vias pavimentadas 
e semi-pavimentadas, em 
veiculo com capacidade 
mínima de 27 lugares, em 
perfeito estado de 
conservação, de acordo com 
as normas do COTRAN, e 
motorista devidamente 
habilitado para transporte de 
passageiros.  

20,890 480,47 4804,70 R$ 3,50 R$ 3,90 R$ 2,92 R$ 3,50 R$ 16.816,45 

TOTAL GERAL ESTIMADO R$ 381.284,11 

 
OBSERVAÇÃO: Para efeitos estimativos, foi utilizado o parâmetro de 23 (vinte e três) dias letivos/mês, para 10 (dez) meses, contudo a contratação 

se dará apenas para os dias remanescentes do calendário-Escolar do ano em curso, com possibilidade de contratação integral para os exercícios 

subsequentes. 
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12.4. No preço ofertados licitantes deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham 

a incidir para a fiel execução dos serviços ofertados, tais como, impostos, taxas, encargos, transporte, 

combustíveis, peças e assessórios, seguros, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à 

execução do objeto. 

13. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

13.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 

pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 

impossível reparação. 

14. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade dos quantitativos efetivados, e do acompanhamento da alocação dos recursos 

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, podendo ser exercido por um ou 

mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

14.2. Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo 

Secretário Municipal de Educação ou por representante da CONTRATANTE, devidamente designado 

para esse fim, permitida a assistência de terceiros 

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos no Termo de Referência. 

14.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável 

pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

14.5. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

14.5.1. Conferência dos quantitativos (quilometragem) efetivamente rodados, pelos veículos 

disponibilizados pela Contratada; 

14.5.2. Conferência da Nota Fiscal e atestação da execução dos serviços; 

14.5.3. Atestação de Planilha de Medição mensal, por roteiro (origem/destino) conforme 

exigidos pelos órgãos de controle interno e externo; 
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14.5.4. Recepção da(s) Nota(s) fiscais e documentos de regularidade fiscal e trabalhista e 

encaminhamento dos mesmos ao Setor de Contabilidade para liquidação. 

14.6. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 

e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.7. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 

1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.8. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, 

ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-

responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 

original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 

objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

2002, a Contratada que: 

16.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

16.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

16.1.3. Fraudar na execução do contrato; 
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16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

16.1.5. Cometer fraude fiscal; 

16.1.6. Não mantiver a proposta. 

16.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

16.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

16.2.2. multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 05 (cinco) dias; 

16.2.3. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, ainda 

que seja para reforço, aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 

contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso 

superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão 

do contrato; 

16.2.4. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

16.2.5. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

16.2.6. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

16.2.7. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de São 

Félix do Coribe, pelo prazo de até dois anos; 

16.2.8. impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Félix do 

Coribecom o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de 

Serviços do Município pelo prazo de até cinco anos; 

16.2.9. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

16.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 

que: 

16.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

16.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

16.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

16.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto 

na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

16.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado 

o princípio da proporcionalidade. 

16.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastrado de Fornecedores e 

Prestadores de Serviços do Município. 

17. Unidade responsável pela elaboração deste Termo de Referência 

17.1. Secretaria Municipal de Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

17.2. Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência inerente a contratação 

de serviços de transporte escolar, conforme Contrato de Repasse nº 1038367-73.  

São Félix do Coribe - BA, 08 de julho de 2019. 

 

 

Edenilto Tomaz Ferreira 

Secretário Municipal de Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  

Responsável pela elaboração do Termo de Referência 
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ANEXO II – MODELO DE “PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME” 

 

 

À: 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 

Comissão de Pregão Presencial e Eletrônico 

Referência: Pregão Presencial nº. ___/2019. 

 

 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Sr(a). ________________, 

(nacionalidade, estado civil, profissão), portador(a) do Registro deIdentidade nº. ________________, 

expedido pel(a) ________________, devidamente inscrito(a) no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas do 

Ministério da Fazenda, sob o nº. ________________, residente à Rua __________________, nº. 

________________, Bairro________________, CEP: ________________, cidade de ________________, 

Estado: ______, como nosso(a) mandatário(a), a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos 

os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:  

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-

arrazoar, apresentar documentação de habilitação e complementares, assinar contratos, negociar 

preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame). 

 

 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 

 

________________________________________ 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

CPF/CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  

 

 

 

 

 

 

Observação: se particular, a procuração será elaborada em papel timbrado da licitante e assinada por 

representante(s) legal(is) ou pessoa devidamente autorizada; será necessário comprovar os poderes do 

outorgante para fazer a delegação acima. 
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ANEXO III– DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO TÉCNICO - MEI/ME/EPP/LTDA 

 

À: 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 

Comissão de Pregão Presencial e Eletrônico 

Referência: Pregão Presencial nº. ___/2019. 

 

 

A pessoa jurídica ou Física _________________________________, inscrita no CPFou CNPJ nº. 

.........................., com endereço ..........................  (endereço completo) ..............................por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ......................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº. ......................... e do CPF nº. .............................OU pela Pessoa 

física________________, através da presente declaração, DECLARA para fins do disposto no inciso II 

do art. 30 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e para os devidos fins de que possui veículo(s) 

adequados e disponíveis para atender as necessidades de realização do objeto desta licitação sem 

qualquer ônus adicional para o Município de São Félix do Coribe - BA, conforme segue: 

 

Declaro ainda, está ciente da multa estipulada no Termo de Referência se não houver cumprimento da 

declaração perante o Município de São Félix do Coribe, anexo ainda o documento do veículo, conforme 

abaixo assinalado: 

 

(   ) veículo de minha propriedade com o CRLV vigente em nome da nossa empresa; 

 

Lista de Aparelhamento 

 

Nº da Linha / 

Rota 

Descrição do Veículo Marca  Ano/Modelo Placa 

     

 

 

(   ) veículo de terceiros com a CRLV e a Declaração de Disponibilidade, ciente do limite de 

subcontratação de até 20% do total de linhas indicadas em nossa proposta. 

Lista de Aparelhamento 

 

Nº da Linha / 

Rota 

Descrição do Veículo Marca  Ano/Modelo Placa 

     

 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 

______________________________________ 
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NOME/RAZÃO SOCIAL / CPF/ CNPJ  

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO TÉCNICO - PESSOA FÍSICA 

 

 

À: 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 

Comissão de Pregão Presencial e Eletrônico 

Referência: Pregão Presencial nº. ___/2019. 

 

 

A pessoa física _________________________________, devidamente inscrita no CPF sob n.º 

_______________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade nº 

________________, e inscrito no CPF nº ___________________, residente e domiciliado a 

_________________________, bairro, __________________, na cidade de ___________________, 

Estado de ______________________, através da presente declaração, DECLARA para fins do disposto 

no inciso II do art. 30 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e para os devidos fins de que possui 

veículo(s) adequados e disponíveis para atender as necessidades de realização do objeto desta licitação 

sem qualquer ônus adicional para o Município de São Félix do Coribe - BA, conforme segue: 

 

(   ) veículo de minha propriedade com o CRLV vigente em meu nome; 

Lista de Aparelhamento 

 

Nº da Linha / 

Rota 

Descrição do Veículo Marca  Ano/Modelo Placa 

     

 

(   ) veículo de terceiros com a CRLV e a Declaração de Disponibilidade, ciente do limite de 

subcontratação de até 20% do total de linhas indicadas em nossa proposta. 

Lista de Aparelhamento 

 

Nº da Linha / 

Rota 

Descrição do Veículo Marca  Ano/Modelo Placa 

     

 

 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 

______________________________________ 

NOME/RAZÃO SOCIAL / CPF/ CNPJ  
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

À: 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 

Comissão de Pregão Presencial e Eletrônico 

Referência: Pregão Presencial nº. ___/2019. 

 

 

A pessoa física _________________________________, devidamente inscrita no CPF sob n.º 

_______________________, ___________________, residente e domiciliado a 

_________________________, bairro, __________________, na cidade de___________________, 

Estado de ______________________, CEP ___________, atravésda presente declaração, DECLARA para 

fins do disposto no inciso II do art. 30 da Lei n.º8.666, de 21 de junho de 1993 e para os devidos fins e 

sob as penas da lei e do edital, que éproprietário do veículo abaixo disposto, e o mesmo ficará 

totalmente disponível durante avigência do contrato e eventuais prorrogações, para o licitante caso 

sagre-se vencedor, apessoa física/pessoa jurídica _________________________________, 

devidamente inscritano CPF/CNPJ sob n.º _______________________, residente/sede 

a_________________________, bairro, __________________, na cidade de ___________________, 

Estado de ______________________, CEP ____________, paraatendimento às necessidades para a 

prestação dos serviços de transporte escolar objeto doPregão Presencial n.º ___/2019 sem qualquer 

ônus adicional para o Município de São Félix do Coribe - BA,conforme segue: 

 

Lista de Aparelhamento 

 

Nº da Linha / 

Rota 

Descrição do Veículo Marca  Ano/Modelo Placa 

     

 

Declaro ainda, está ciente da multa à licitante detentora desta declaração, conforme estipulado no 

Termo de Referência se não houver cumprimento da declaração perante o Município de São Félix do 

Coribe / BA. 

 

Anexo cópias autenticadas do Documento do Veículo, RG e CPF. 

 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 

 

______________________________________ 

NOME/ CPF 

Com firma reconhecida 
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ANEXO VI – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS 
DE HABILITAÇÃO” 

 

À: 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 

Comissão de Pregão Presencial e Eletrônico 

Referência: Pregão Presencial nº. ___/2019. 

 

 

pessoa jurídicaou Física _________________________________, inscrita no CPFou CNPJ nº. 

.........................., com endereço ..........................  (endereço completo) ..............................por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ......................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº. ......................... e do CPF nº. .............................OU pela Pessoa física________________, 

em cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, e 

para fins de participação no Pregão Presencial nº. ___/2019  da Prefeitura Municipal de São Félix do 

Coribe - BA, DECLARA: 

 

(   ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.  

 

ou 

 

(exclusivamente para microempresas e 

empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei 

Complementar nº 147/14) 

(   ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º do 

art. 43 da Lei complementar nº 147/14, tendo em vista a existência de restrição na comprovação da 

nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não-regularização da documentação, no 

prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.  

 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 

 

______________________________________ 

NOME/RAZÃO SOCIAL / CPF/ CNPJ  
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ANEXO VII – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA” 

 

 

À: 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 

Comissão de Pregão Presencial e Eletrônico 

Referência: Pregão Presencial nº. ___/2019. 

 

pessoa jurídica ou Física _________________________________, inscrita no CPFou CNPJ nº. 

.........................., com endereço ..........................  (endereço completo) ..............................por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ......................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº. ......................... e do CPF nº. .............................OU pela Pessoa física________________, 

doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima identificado, 

declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  

 

a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente 

por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa;  

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;  

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial 

ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;  

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão 

licitante antes da abertura oficial das propostas; e  

f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 

 

______________________________________ 

NOME/RAZÃO SOCIAL / CPF/ CNPJ  
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ANEXO VIII – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)” 

 

(Exclusiva para MEI, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) 

 

À: 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 

Comissão de Pregão Presencial e Eletrônico 

Referência: Pregão Presencial nº. ___/2019. 

  

 

pessoa jurídicaou Física _________________________________, inscrita no CPFou CNPJ nº. 

.........................., com endereço ..........................  (endereço completo) ..............................por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ......................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº. ......................... e do CPF nº. .............................OU pela Pessoa física________________, 

para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, declaramos: 

 

 

(   ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na 

condição de Microempreendedor Individual - MEI, conforme § 1º do art. 18-A da Lei Complementar 

nº 123, de 14/12/2006. 

OU 

 

(   ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na 

condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 

3º da Lei complementar nº 123/06. 

OU 

 

(   ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na 

condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o 

§4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06 

 

 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 

________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  

CARIMBO E ASSINATURA 
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ANEXO IX– MODELO DE “PROPOSTA DE PREÇOS” 

 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

À: 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 

Comissão de Pregão Presencial e Eletrônico 

Referência: Pregão Presencial nº. ___/2019. 

 

 

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto desta 

licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas no Edital do Pregão 

Presencial em epígrafe. 

 

1. Identificação do Licitante: 

 

Razão Social:  

CNPJ  

Inscrição Estadual:  

Endereço completo:  

Telefone, fax:  

E-mail:  

Dados Bancários  

 

2. Condições Gerais da Proposta: 

 a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação; 

 o valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos quais estão 

Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração, inclusive impostos, taxas de 

qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, salários, encargos sociais, previdenciários e 

trabalhistas, embalagens, transportes, seguros, peças de reposição, materiais utilizados na manutenção 

e quaisquer outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação 

para o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. 

 

3. Pelo presente Termo declaramos e garantimos que: 

 Examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições nele 

estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar discrepância de 

entendimento com relação ao Edital; 

 Cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei 

nº. 9.854 de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988; 

 Em nossa proposta estão incluídas todas as despesas referentes à execução do objeto licitado, 

bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas que incidam 

ou venham incidir sobre o referido objeto; 
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 Informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso venha a 

ocorrer. 

 

4. Condições de Pagamento: 

Prazo para pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias contados após a execução dos serviços e 

apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a liberação da Secretaria Municipal de Educação. 

 

5. Proposta de Preços: 

 

 

______________________________________ 

NOME/RAZÃO SOCIAL / CPF/ CNPJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

O valor por Km rodado deverá ser demonstrado através de Planilha de Composição de Custos 

Unitários, conforme Modelo a seguir. 

 

Eventuais reajustes serão analisados conforme preços apresentados em composição de preço unitários 

para manutenção do equilíbrio financeiro contratual. 

 

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 

- A – 

ITEM/ROTA 

- B – 

 ROTEIRO (ORIGEM 

/DESTINO) 

- C - 

KM/DIA 

- D -   

MÉDIA 

DE DIAS 

LETIVOS 

MÊS 

- E - 

VEÍCULO 

IDEAL - 

CAPACI- 

DADE  

- F - 

VALOR 

POR 

KM 

- G -  

VALOR 

TOTAL 

DIÁRIO    

=(C*F)    

- H -  

VALOR 

MÉDIO 

MENSAL 

=(D*G) 

- I –  

VALOR 

ESTIMADO 

ANUAL  

=(H*10) 

   23      
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ITINERÁRIOxx 

           

   Tipo Veículo  Ano Capacidade - Passageiros Valor         

  xxxxx  xx xx           

   Nº Aprox. de Dias Letivos Ano  230      

   Nº Meses com Transportes  10      

   Média Dias Letivos/Mês  23      

   Percurso Diário - Km  185      

   Percurso Mensal - Km  3.885      

              

                  

           

                  

  

Salário Motorista+Encargos (Simples Nacional) 

- Nota 1   Valor Anual   

Valor 

Mensal   

  Salário mensal             

  INSS    -           

  FGTS    -           

  Férias    -           

  Adic.Férias    -           

  Benefícios    -           

  13º Salário    -                                       -                     -      

 R$           

-      

                

           

         

                  

  Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2   Valores Anuais   

Valor 

Mensal   

  IPVA         

  DPVAT       

  Vistorias - Detran       

  Vistoria e Renovação CRMPF       

  Vistoria Tacógrafo       

  Discos Diagrama (Tacógrafos)       

  Licenciamento       

  Seguro Passageiros       

  Assessoria Contábil         
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   Total                 -      R$ 0,00   

                  

         

         

ITINERÁRIO XX 

           

                  

  Consumo Combustível/Manutenção - Nota 3           

                  

      Média/Consumo  Valor/Litro  Km Valor Mensal   

  

Consumo 

Combustível xx xxx xx     

           

           

  Relação Combustível/Manutenção 60%     

 R$             

-      

            

                  

                  

           

  Descrição dos Custos 

 Valor 

Anual    

Valor 

Mensal     

  Lucro                      -                    -    #DIV/0!   

  

Combustível - Nota 

3     #DIV/0!   

  Documentação (IPVA, Vistórias.etc) - Nota 2                  -    #DIV/0!   

  Manutenção (Pneus, Freios, Óleos, etc) - Nota 3    #DIV/0!   

  Salário Motorista - Nota 1                   -                    -    #DIV/0!   

  Sub-Totais                   -                     -        

  Simples 6%                     -                    -    #DIV/0!   

         

  Totais                   -                     -    #DIV/0!   

              

  Valor por Km:        R$          -        

 

__________________________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CARIMBO E ASSINATURA 

 

 

ANEXO X – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR” 
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À: 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 

Comissão de Pregão Presencial e Eletrônico 

Referência: Pregão Presencial nº. ___/2019. 

 

 

pessoa jurídicaou Física _________________________________, inscrita no CPFou CNPJ nº. 

.........................., com endereço ..........................  (endereço completo) ..............................por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ......................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº. ......................... e do CPF nº. .............................OU pela Pessoa física________________, 

Declaro, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.º 4.358, de 

05 de setembro de 2002, que não emprego(amos) menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre,  

(    ) nem menor de 16 anos.  

OU 

 

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

 

 

 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 

 

 

______________________________________ 

NOME/RAZÃO SOCIAL / CPF/ CNPJ  
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ANEXO XI – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE 
HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO” 

 

À: 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 

Comissão de Pregão Presencial e Eletrônico 

Referência: Pregão Presencial nº. ___/2019. 

 

 

A pessoa jurídica ou Física _________________________________, inscrita no CPFou CNPJ nº. 

.........................., com endereço ..........................  (endereço completo) ..............................por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ......................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº. ......................... e do CPF nº. .............................OU pela Pessoa 

física________________,DECLARA não está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta 

e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades 

com personalidade jurídica de direito privado sob controle do Poder Público e as fundações por ele 

instituídas ou mantidas.  

 

 

  Do mesmo modo, nos comprometemos a informar a qualquer tempo, a existência de fatos 

supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a Administração Pública. 

 

 

 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 

 

 

 

______________________________________ 

NOME/RAZÃO SOCIAL / CPF/ CNPJ  
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ANEXO XII – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE VISTORIA EXPEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO” 

 

 

Declaro que a empresa .........................(razão social )...................... inscrita no CNPJ nº. 

.........................., sediada à ..........................  (endereço completo............................................,por seu 

ou responsável técnico o Sr.  .............................................., inscrito no CREA sob nº............... , abaixo 

assinado, visitou os locais onde serão executadas os serviços objeto da licitação modalidade Pregão 

Presencial nº 001/2019, se inteirou dos dados e de todas as informações sobre a licitação e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto e que os preços a serem 

propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução das obras 

Local e Data: 

___________________________________________________ 

Nome do servidor responsável por acompanhar a visita técnica 

 Matrícula nº .......... 

 Cargo/Função 

___________________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome: _________________ 

CREA- ...(UF)... nº________ 

Função: _______________ 

OU 

 

MODELO DE “DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADAS OS 

SERVIÇOS” 

 

À: 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 

Comissão Permanente de Licitação 

Referência: Pregão Presencial  nº. ___/2019 

 

A Licitante _______________________,CNPJ/MF nº_________________, por seu representante legal 

(ou responsável técnico)abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece os locais 

das obras e suas circunvizinhanças, que se inteirou das mesmas, avaliou os problemas futuros e que os 

custos propostos cobrem quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, tendo obtido todas as 

informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. 

Local e data: 

_______________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome: _______________ 

Função: ______________ 
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ANEXO XIII – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N.º ____ /2019 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE ESCOLAR QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, POR INTERMÉDIO 

DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA 

OU PESSOA FÍSICA .................. 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, com sede administrativa à Rua Lourencio 

Pereira, Nº 77, Centro, São Félix do Coribe-BA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

inscrito no CNPJ/MF sob n. ______________________, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, brasileiro, residente e domiciliado neste Município. 

CONTRATADA: A empresa / pessoa física ________________________, inscrita no CNPJ /  CPF (MF) sob 

o n.º ______________, estabelecida[inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo], 

Senhor(a) [inserir nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade n.º _______[inserir número e 

órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º ________________, ou de acordo com a 

representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social]. 

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no Processo 

Administrativo n.º ____/2019 - Pregão Presencial n.º ___/2019, mediante as cláusulas e condições que 

se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. O presente contrato tem como objeto a Contratação de serviços de Transporte Escolar para 

atender necessidades deste Município, com locação de veículos, incluído motorista, para trajeto de 

alunos das zonas rural e urbana, no(s) turno(s) ________(matutino e  vespertino)________, para escolas 

da Rede Pública Municipal de Ensino de São Félix do Coribe - BA, de acordo com as especificações, 

quantitativos e itinerários/locais relacionados no Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial 

n.º___/2019e na Proposta realinhada da Contratada. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos preços especificados na proposta Vencedora, 

os seguintes valores unitários: 

Item/Rota – XX - MICRO-ÔNIBUS - CAPACIDADE MÍNIMA ... PASSAGEIROS - R$ _____ p/km rodado; 

Item/Rota – XX UTILITÁRIO - CAPACIDADE MÍNIMA ... PASSAGEIROS - R$ ____ p/km rodado; 

Item/Rota – XX PASSEIO - CAPACIDADE MÍNIMA ... PASSAGEIROS - R$ ____ p/km rodado; 
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Item/Rota – XX VAN - CAPACIDADE MÍNIMA ... PASSAGEIROS - R$ ____ p/km rodado; 

Item/Rota – XX ÔNIBUS - CAPACIDADE MÍNIMA ... PASSAGEIROS - R$ ____ p/km rodado; 

 

1.2. O valor a ser pago à Contratada corresponderá ao somatório dos preços totais de cada 

serviço (rota), onde o preço total de cada item deve corresponder ao preço unitário do respectivo serviço 

multiplicado pela quantidade de quilômetros que for efetivamente executado e devidamente 

confirmada pela Fiscalização da CONTRATANTE. 

2. Estima-se para o contrato o valor mensal de R$ _____ (___________), perfazendo valor global 

total de R$ _____ (___________). 

3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

1. As despesas orçamentárias da execução deste contrato correrão à conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 

Poder: EXECUTIVO 

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER 

Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER 

Unidade Executora: 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER 

Funcional: 12.361.0003-2.019 Manutenção do Transporte Escolar –PNATE 

Funcional: 12.361.0003-2.012 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40% 

Funcional: 12.361.0003-2.068 Manutenção do Transporte Escolar (PETE/BA) 

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

Elemento 

CLÁUSULA QUARTA – DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. A execução dos serviços deverá ter o seu início em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem 

de Serviços. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  

1.  O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de ____/____/_____ e 

encerramento em 31/12/2019, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

2. O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, até o limite de 60 

(sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e 

autorizado formalmente pela autoridade competente. 
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2.1. Prestação regular dos serviços; 

2.2. Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais; 

2.3. Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço; 

2.4. Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração; 

e 

2.5. Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação. 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

1.  Para a presente contratação não será exigida a prestação de garantia financeira pela 

ADJUDICATÁRIA. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES 

1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas 

conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

2. A CONTRATADA, além das demais obrigações constantes no Anexo I do Pregão Presencial n.º 

002/202019, deve: 

2.1. Executar os serviços conforme especificações deste Contrato e de sua proposta, com 

a alocação dos veículos e empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, quando necessário, além de fornecer os insumos e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em 

sua proposta 

2.2. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 

licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da 

manutenção dessas condições; 

2.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos/serviços fornecidos/executados em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do fornecimento ou de 

produtos empregados; 

2.4. Manter empregados nos horários predeterminados pela Administração, para 

atendimento das demandas de suporte e chamado de serviços in loco; 

2.5. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus aos bens, 

ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

2.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando 

a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 
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2.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos para execução dos 

serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor, 

especialmente as estabelecidas no Termo de Referência; 

2.8. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 

crachá, inclusive subcontratados, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI e ferramentas, quando for o caso; 

2.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Contratante; 

2.10. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

execução dos fornecimentos/serviços; 

2.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

2.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

2.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

deste contrato; 

2.14. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas. 

2.15. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe 

venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do contrato; 

2.16. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, 

exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho – SSMT do MTE, bem como 

cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho; 

2.17. Assumir a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste contrato, 

bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados; 

3. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

3.1. a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização 

da CONTRATANTE; 

3.2. a subcontratação total, para a execução do objeto deste contrato; 

3.3. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo 

ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como 

de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, 

durante a vigência deste contrato. 

4. A CONTRATANTE, além das demais obrigações constantes no Anexo I do Pregão Presencial 

n.º___/2019, deve: 

4.1. Expedir as Ordens de Serviços, conforme necessidades administrativas; 
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4.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, bem como 

acesso as dependências físicas dos órgãos onde serão instalados os equipamentos, para a fiel 

execução do contrato; 

4.3. Designar servidores da CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execução do 

contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

4.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

4.5. Notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições 

na prestação do fornecimento, fixando prazo para sua correção; 

4.6. Efetuar o pagamento devido pelos serviços executados, no prazo estabelecido, desde 

que cumpridas pela CONTRATADA todas as formalidades e exigências do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo 

Secretário Municipal de Educação ou por representante da CONTRATANTE, devidamente designado 

para esse fim, permitida a assistência de terceiros.  

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 

1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE a documentação a 

seguir relacionada: 

1.1. Mensalmente, acompanhando a nota fiscal/fatura referente ao serviço prestado, 

cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais, dos seguintes 

documentos: 

a) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a contribuições previdenciárias 

e Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

c) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede da CONTRATADA; e 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

1.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” do subitem anterior 
poderão ser substituídos, total ou parcialmente, por extrato válido e atualizado do 

SICAF ou do Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município.   
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CLÁUSULA DÉCIMA– DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que 

haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

4.  Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste contrato, 

desde que configurada e cabalmente demonstrada qualquer das hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea 

“d”, da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos 

causados, já calculados ou estimados. 

2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, 

motivadamente, providências acauteladoras. 

3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme 

o caso: 

4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

4.3. Indenizações e multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula - se ao 

Edital e anexos do Pregão Presencial n.º___/2019, constante do Processo Administrativo n.º ____/2019, 

bem como à proposta da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

1. A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após o encerramento de cada 

mês, pré-faturamento referente ao mês anterior com detalhes dos quantitativos executados de cada 

serviços/rota, para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento; 

2. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento mensal, a CONTRATADA deve 

emitir a nota fiscal/fatura relativa aos serviços executados em 2 (duas) vias, que deverão ser entregues 

na Secretaria Municipal de Administração, situada no Prédio Sede da Prefeitura, situado na Rua Travessa 

Castro Alves, S/n.º, Centro, São Félix do Coribe - BA, para fins de verificação e encaminhamento ao Setor 

de Contabilidade para liquidação e posterior envio a Secretaria de Finanças para pagamento, 

acompanhada, dos documentos relacionados no item 1.1 da Cláusula Nona. 

3. A nota fiscal/fatura emitida deverá conter as seguintes informações: 

3.1. total de quilômetros percorrido/serviços executadas em cada rota; 

3.2. indicação do tipo de veículo utilizado em cada roteiro; 

3.2. multiplicação da quantidade executada pelo preço unitário contratado; 

3.4. apuração do valor total, referente ao mês do serviço executado, cujo resultado 

corresponderá ao montante a ser liquidado e pago. 

3.5. registro das retenções pertinentes, se for o caso. 

4. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores.  

4.1. Quando os resultados das operações apresentarem 3 (três) casas decimais ou mais, 

deverão ser eliminadas as casas decimais a partir da terceira, considerando para valores em 

centavos, apenas as duas primeiras casas decimais.  

4.2. A operação descrita no subitem anterior deverá ser efetuada na apuração do valor 

final, sobre o preço de cada serviço, com a concessão de desconto. 

5. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias úteis, contados da 

protocolização da nota fiscal/fatura e dos documentos relacionados no item 2 da cláusula décima 

terceira  deste contrato. 

6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das 

situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação 

financeira: 

6.1. conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade do 

fornecimento; 

6.2. comprovação de regularidade junto Justiça do Trabalho (CNDT), à Seguridade Social 

(CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), e às Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal de seu domicílio ou sede. 

7. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.  
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7.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação 

e protocolização junto a Secretaria de Administração do documento fiscal com as devidas 

correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem 

deverá haver prejuízo do fornecimento pela CONTRATADA. 

8. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da 

CONTRATADA. 

9. A CONTRATANTE não fica obrigada a contratar todos os roteiros na totalidade do valor e das 

quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com os serviços 

efetivamente prestados. 

10. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto 

do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento contratado 

como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos. 

11. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, 

cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, 

ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato. 

12. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis 

por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 

12.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = 

Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e 

a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da 

prestação em atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com 

a Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores e 

Prestadores de Serviços do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 

prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre 

o valor total da contratação, a CONTRATADA que:  

1.1. Apresentar documentação falsa; 

1.2. Fraudar a execução do contrato; 

1.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

1.4. Cometer fraude fiscal; ou 

1.5. Fizer declaração falsa. 

2. Para os fins do item 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, 

parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
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3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei 

nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de 

inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, 

isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “4”, “6”, com as seguintes penalidades: 

3.1. Advertência; 

3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe, por prazo não superior a dois anos; 

3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 

3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal e descredenciamento no 

Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município, ou nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, 

pelo prazo de até cinco anos. 

4. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor total anual do 

contrato. 

5. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA: 

5.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias 

contados da data estipulada para início da execução contratual;  

5.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os fornecimentos definidos no contrato por 3 

(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

5.3. No caso do cometimento das infrações elencadas nos subitens “5.1” e “5.2” acima, a 
CONTRATADA poderá ser sancionada com multa de até 5% do valor anual do contrato. 

6. Em caso de atraso injustificado no fornecimento, limitada a incidência a 10 (dez) dias, será 

aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato.  

6.1. Após o décimo dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, 

poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução 

total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

7. Quando do descumprimento de obrigações específicas e gerais da CONTRATADA especificadas 

no contrato, a CONTRATADA, caso não sejam acatadas suas justificativas, estará sujeita à penalidade de 

multa de 0,3% sobre o valor do contrato, por item obrigatório descumprido, limitado ao percentual 

máximo de 2%, se descumprido mais 1 (um) item obrigatório concomitantemente. 

8. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA; 
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8.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica 

a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado 

da comunicação oficial; 

8.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

9. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser 

rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos 

I a XII e XVII, da Lei 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VEDAÇÕES 

1.  É vedado à CONTRATADA: 

1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS. 

1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 

administrativos e,subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código 

de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na 

Imprensa Oficial do Município, até o 5º. (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Santa 

Maria da Vitória - BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias 

de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

São Félix do Coribe - BA, ____ de __________ de 2019. 

 

 

Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira 

 

xxxxxxxxxxRepresentantexxxxxxxx 



 

 

Edital de Licitação Modalidade: Pregão Presencial Nº 0___/2019 Página 70 de 71 

 

Prefeito 

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

CONTRATANTE 

 

 

xxxxxxxx Cargo/Função xxxxxxx 

xxxxxxxx Razão Social xxxxxxxx 

Contratada  

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª - ____________________________  2ª - ____________________________ 

Nome:      Nome:     

CPF:      CPF:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROVANTE DE ENTREGA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 

 

Referência: Pregão Presencial nº ___/2019  

 

 

  Declaramos para os devidos fins que recebemos do Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 

São Félix do Coribe /BA o Edital e os respectivos anexos do Pregão Presencial nº. ___/2019 que tem 
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por objeto a Contratação de serviços de Transporte Escolar para atender necessidades deste 

Município.  

 

  Declaramos ainda que recebemos todas as informações sobre as condições para 

cumprimento das obrigações objeto da presente licitação, nos termos do inciso III, art. 30, da Lei 

8.666/93. 

NOME DA EMPRESA:  

 

NOME DO RESPONSÁVEL:  

 

CNPJ n.º:  

 

TELEFONE/ FAX: 

 

E-MAIL:  

 

PESSOA PARA CONTATO:  

 

_______________________________, ______ de ____________ de 2019. 

Local e data: 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pela retirada do edital 

 

 

As empresas que obtiverem o edital via e-mail: prefeiturasfc.licita@gmail.com, bem como, 

diretamente no site www.saofelixdocoribe.ba.gov.br deverão preencher  este comprovante 

imediatamente e remetê-lo aos e-mails acima mencionados. Este procedimento se faz necessário 

para comunicação com as empresas licitantes caso haja alguma alteração no Edital. 
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ANEXOS





Memorial Descritivo

Linha: Alagoinhas - Rumo Novo

Município: São Félix do Coribe - BA

Longitude
608836

Latitude DescrlgãoVértice

8477592.53 Escola Zenóbio Pereira ValverdeP1

8484069.64 Povoado Rumo NovoP2 622479.95

8477592.53 Escola Zenóbio Pereira ValverdeP3 608836

Obs. Coordenadas em SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S





Memoríai Descritivo

Linha: APAE

Município: São Félix do Coribe - BA

1

Latitude

8517997^6_
8516487.6_
85Í7414.3
8519834.27

Descrição
Inicio da rota (Sede)
Vila ivo Junior Braga

Parada para retorno (Sede)
ÀPÃÈ

Vértice longitude
588647.7

588732:3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■ 58696'3'"

586983,23

PI

P2

P3

P4

Obs. Coordenadas em SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S



<s (D
II II
LU lU

N»8510000 N=8510000

p

Povoado Barra do t oole Vida!

P2i

Escola São Féllx

(Povoado Caractl)

LEGENDA

PI- ParUa* F^ovoado Sana do Monia VWel

P2* Chegada' Escola Sao Féllx

Percurso: PI > P2

Percurso: 10,667 Km

Distãrxia total percorrida por dia: 21,334 Km UJUJ

PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIM)A

da ShaçAcr

Linha Barra do Monte Videl - Caracol

V.F.

BASão Félíx do Coríbe - BA

Oüa >»ia»armfTKr<o:

1:50.00025/03/2019

Aa> Parfr«*o (mV Ccrrrrwgénoa Mai iJia NQ

Dvaodiraa

LdL! E*
SMama

UTM-ZONE 23 S

ÚAdüMce úe R«f«tSncàs;

lono;SIRGAS 2000 U >

kWnciiACPP/CHPJ OU C<49R

Dtktfiorftflvonatvaf Téowo:

Muridpia de SàD Fél« do Coribe
CNPJ/CPF; 30 798.1 ««001.72

VMo;

Thidgo Cflrdoso Sanloa

•ng €»pectalst8 emGMrT«1efenci3m»nlo CREA* BA051466174*7
COO, CREDENCIADO. AfiTfi*. 8A 20190045781

M • ( 210 K »7 )



Memoriai Descritivo

Linha: Barra do Monte Videl - Caracol

Município: São Félíx do Coríbe - BA

_ Descrição
I Povoado Barra do Monte Videl

i  Èscoia São Félix
I

Vértice Longitude
614463.06'
610530,2

Latitude

85Ó8279.73
8507737.2

P1

P2

Obs. Coordenadas em SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S
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in
II
LU lU

Povoâdo Brejo

Escola Jesus de Na: sré

<PovoadoMozondã)
N-850500Q N°a50500Cpjl

P3Í
Povoado Buracão

LEGENDA

— Percurso de ida e volta

PI - Partida: Povoado Brejo
P2 - Parada: Povoado Baixa da Negra
P3 - Parada: Povoado BuracSo

P4 - Chegada: Escola Jesus de Nazaré
Percurso: PI > P2 > P3 > P4

Percurso: 23,366 Km

Dísléncta total percorrida por dia: 46,772 Km

^P2
Povoada Baixa da Negra

8
O
O

8
O
O

cr> 8
II II

LU LU

PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADA

PW«a cto âftjsçdo.OÊb»

Unha Brejo - Baixa da Negra - Buracâo - Mozondó

Uí:Vbmdpio'

São Félix do Coribe BA

EscaM:0(116 L«vaiUfr»rno

1:50.00025/03/2019

Con NO

PWwl/TM

E«
Si6Mrm Pn3t«çto:

UTM-20NE 23S

SlaatffiÉ Gêodéaleo 06 R6*6f>ne>e:

SIRGAS 2000 long.:

TUo;CPFX>jPJ cu Câdgot MiVfaM:

CMinKr.Ripont 6»'» T<CT>co.

MurKipio de São Félix do Caribe
CNPJ/CPF: 30.798.196W01-72

VbiK

Thiago Cardoso Sarrtos
Ing Eipadalsla em GeorreNfencttirenio CREA - BA 051466174-7

ART nV BA 20190045761COO. CREDENOADO •

Á4 . ( }ia I »7 >



Memorial Descritivo

Linha: Brejo - Baixa da Negra - Buracâo - Mozondó

Município: São Félix do Coribe - BA

Latitude_
'8507757
8501803.8

8~5b3211 '
85Ó5051

Descrição

Povoado Brejo
Povoado Baixa da Negra

Povoado Buracâo

Escola Jesus de Nazaré

Vértice Longitude
598389

599429.7

597304.26

594403.5

PI

P2

P3

P4

(

-4

Obs. Coordenadas em SiRGAS 2000 UTM ZONE 23S



o o
o
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LEGENDA
O) a>
lO
II P1 • Partida: Povoado Brejo

P2 ' Chegada; Escola Jesus de Nazaré

Percurso: P1 > P2

Percurso: 6.244 Km

Distância totai percorrida por dia: 12,488 Km

II
lU UJ

Povoado Brejo
PI

N=8507600 ;0750C

Escola Jesus de Nazaré

(Povoado Mozondó)

N88ID5000 N=650500C
P2

J

Oo

h-
a>o>

ir>
uII

LUi UJ

PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADA

nartt 0» Sirudçft)Gi^:

Linha Brejo - Mozortdó

ÜP;UiMdpêo

BASão Félíx do Coribe

£scBia.Oett dolvVwnriwiÉa;

1:25.00013/02/2019

Perinwlro (n) Ccnvorgino* MndwuÀr«ft

EUp«6ldkw» PIOftfiAUTW

Ul:
Sisttfr* Proi«çeo:SiAMma G«odé«ico d« R«f«r&ncto:

SIRGAS 2000 UTM-ZONE 23S Urg.: N9

TlUo* McrtoM,CPr/CNPJ A* C4490

DffWNor.R«Oon6év«l TécT^co;

Município de Séo Féiix do Conbe
CNPJiCPF: 30.7«. 196/0001-72

V«U:

Thiago Cardoso Santos
:ng. Espeoefista em Georreferonoamenlo CREA • BA 051466174-7

ART n*: BA 20190045761COD. CREDENCIADO-

A4 ■ ( 310 mr )



Memoriai Descritivo

Unha: Brejo - Mozondó

Município: São Félix do Coríbe - BA

Latitude

8507757

850505T

Vértice LongitudezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■ 598_389 ’
5944Ó3.5

Descrição
Povoado Brejo

Escoia Jesus de Nazaré

P1

P2

Obs, Coordenadas em SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S
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n

UJ

Na^6487000 Ng84e70QC

Povoado Cacimbas

P1/P30

\

N»8485S0CN=8485SOO
iP2

Cidnato

LEGENDA

Petiirso de ida e volta
Pt - Partida: Povoado Cacimbas

P2 - Parada: Cícinato

P3 - Ctiegada: Povoado Cacimbas

Percurso: PI > P2 > P3

Percurso: 5.792 Km

Distância total percorrida por dia: 11.584 Km

o
o
o
CO

CO
it
UJ

PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADA

de SftuaçáoGMta

ünhâ Cacimbas • Cicinato

UFrtájwdpny

BASão Félix do Corifae

Eicalâ'Data tfe LevwAamenio*

1:15.00025/03/2019

raijietTP (íTikÂno. Con«e*gíncta Man^ana HQ

Plv^sUTMClprôt>c#e

LaL! £•
f^GfaçAo.

UTM-ZONE 23S

Sivlama G«od»*code f^aténoa.

LcrtQ.;SIRGAS 2000 N-

litebrois.Tilulp:CPf/Ct^J a» C^ogo

Dawraor

Munic/pK> de Sào Fikt ào Combe
CNPJCPF: 30.798.196/0001.72

ViMo.

Tbiago CârOoao Sanbts

Cng EspeoaiaU am C«crTa4ercncãafTwnto CREA • BA Ú51466174.7
ARTa*. BA 20190045761COO.CRÊDeNClAOO-

A4 • ( 210 I »7 )



Memoríai Descritivo

Linha: Cacimbas - Cincinato

Município: São Féiix do Coribe - BA

Latitude DescriçãoVértice Longitude
617040.2 8486691.2 Povoado CacimbasPI

8485475.1618653.9 CincinatoP2

8486691.2617040.2 Povoado CacimbasP3

Obs. Coordenadas em SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S
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o
o
o

(D
II

N=84e5000

LEGENDA

— Percurso de Ida e volta
P1 • Partida'. Povoado Cacimbas

P2 - Parada: Povoado Nova Posse

P3 - Chegada: Escola Nossa Senhora Aparecida
Percurso: P1 > P2 > P3

Percurso; 16,480 Km

Distártda total percorrida por dia: 32,960 Km

o

8
O
C4
(O
n
UJ

PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADA

Linha Cacimbas • Nova Posse - Rumo Novo

UFMLncipW

BASâo Félix do Coribe

Escala:Oa» do Lavantamarno:

1:50.00013/02/2019

F^rtnaoc(ml; Conv«fD4rcia hlarUiane: NQ
^0

LaL E«
Soama Preteçèg

UTM - ZONE 23S

^Mama OacúÉumda Re<ar4rM

Lonç.’SIRGAS 2000 Na

Matrkxla.TbieC^/IXPJ eu CMgo:

OatamerRaapccaávai Técnco:

Município São FélR do Conbe
CNPJCPF: 30 798.196«»1-72

Vi!»

Thiago Cardoso Santos
ing EspecMifctla em GeooaferaocefTtanTo CREA'BA 051466174<7

ARTn-;0A 20190045761COD. CREDENCIADO-

A4 ■ ( 210 < 2sr )



Memoríai Descritivo

Unha: Cacimbas - Nova Posse • Rumo Novo

Município; Sao Félix do Coribe - BA

Vértice Longitude
617040.2

Latitude Descrição
Povoado Cacimbas8486691.2P1

8487194P2 622704.7 Povoado Nova Posse

8484069.64P3 622479.95 Povoado Rumo Novo

Obs. Coordenadas em SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S
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O

¥
UJ

Cajueiro
P2 a

N=6525000N=8525000

P1/P3
LEGENDA

— - Percurso de ida e voTta

PI - Partida: BR 349

P2 - Parada: Cajueiro
P3 -Chegadada: BR 349
Percurso: PI > P2>P3

Percurso: 12,082 Km
Distância total percorrida por dia: 24,164 Km

BR 349

g
O
oo

8 to
(III

UJ

PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADA

dt

Unha BR 349 • Cajueiro

U.F:Mundpto:

BASão Félix do Coribe - BA

Date do

1:50.00025/03/2019

hsm Partmatro (m). CtfivafQdncâa MeruMr«' NQ

Pl«f«sUTU

Ui Es
Scsienw PrcyaçÉo*

UTM-20NE 23S

SttAania de Refarénctt

LCOQ. N =SIRGAS 2000

Mtfloá».Tfekid;CPF/CNPJ eu Ortg?:

OatamocrRMOO^tAval TâcTfCOi

Município de Sâo Félix do Coribe
CNPJ^CPF. 30.798.IflôíOO01*72

VfW.

Thago Cardoso Santos
ENG tSKO^TA EAI Ql zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(»♦< f IHLNCWtHTO CREA - SA 051486174-7

ART n*: BA 20190045761COD. CREOENCÍAOO-

M • ( 210 X 297 >



Memorial Descritivo

Linha: BR 349 • Cajueiro

Município; São Fóiix do Coríbe - BA

Longitude
"608848
607185.1

608848

Latitude

8522026.7

8527668.9

è522026.7

Descrição
BR 349

Cajueiro
"br 349 ■

Vértice

PI

P2

P3

Obs. Coordenadas em SiRGAS 2000 UTM ZONE 23S
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N=8478000 N=B478000o

s to
It II

P1/P3® ^ —
Escola Zeoóbk) Pereira Va)v srde

IPovoado Alagoinhas)

N=8476500N=8476500

LEGENDA

Percurso de kJa e volta

Pt - Partída; Escola Zenóbio Pereira Valverde

P2 • Parada: Povoado Caldeirão

P3 - Chegada: Escola Zenãblo Pereira Valverde
Percurso: PI > P2 > P3

Percurso: 5,$48 Ktti

Turnos: Matutino e Vespertino

Distância total percorrida por dia: 22,592 Km

P2

Povoado Caldeirão

o
o
LO
o

s
(D
nII

LU

PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADA

AarCa de SluaçAoGieM.

Linha Caldeirão • Alagoinhas

UF;MiMctcria

BASâo Félix do Corlbe - BA

E$C3lâ:Dara âo Levarumano,

1:15.00025/03/2019

Pertmelro (m) Convergência Meddlara. NQ

Piaras UTM

Sislema ProieçAo

UTM-ZONE23S

SaMena Geodéstcodene<fféfr.ia

Long;SIRGAS 2000

MavicUa.TlUKo:CPF/CNPJouOUlQo:

OttenorRespORSêvel Técrico.

Município dd Sdo Féhx do Coríbe
CNPJ/CPF: 30.798.1 96j0001-72

Vnto

TTiiago Cardoso Santos
•ng 4if« CREA- BA 0S1466174*7

ARTn*: BA 20190045761CCOCREOENCIAÍX)-

M • ( 210 X 297 )



Memoriai Descritivo

Linha: Caideirao • Alagoínhas

Município: São Féíix do Coribe - BA

Ladtude

8477592.5

847606190
84775915

Descriçâo !
I Escola Zenóbio Pereira ValverdeJ
;  Povoado Caldeirão ;
1 Escola Zenóbio Pereira Valverde i

Vértice ^ngitude
608836 _

^0643.23
6Õ8836

P1

P2

P3

Obs. Coordenadas em SiRGAS 2000 UTM ZONE 23S
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UJ UJ

Povoado Coqueiro
1

Povoado Lontra

P2i

N=861000QN=851(000

LEGENDA

P3
i scola Sao Félix

(i 'ovoadü Caracof)
Percurso de Ida e vdla

PI - Partida: Povoado Coqueiro
P2 - Parada: Povoado Lontra

P3 - Chegada: Escola São Félix
Percurso: P1 > P2 > P3

Percurso: 10,445 Km

Oistãrtda total percorrida por dia: 20,890 Km

o
s o

s
o
o

o
<£iCO
litl

u;

PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADA

OaM.

Linha Coqueiro/Lontra - Caracol

UF.MwMpie.

BASâo Félix do Coribe • BA

L«v«ntaiWÉo:

1:50.00025rt}3/2019

P«fifTw<o {m) Convwffféncia Mflitinr NQ

ÍM.-.
SMWTVê Pr4«Q*»

UTM-20NE 23S

SWam» OtodtaKo d* R^roilro*.

U119:SIRGAS 2000 Ns

TtUc UftrioMCPfiCNPJ ou Código

RMponiával Téentco' OeOrxcr

Uumcipio de São FélR do Conbe
CNPJ/CPF: 30,798.19»0001-72

VMr

Thiago Cardoso Santos
rNO S3eecvifiTAeuGeoefl£FER£NaxMrNTo CPEA< SA 051466174.7

ART nV BA 20190045761COD. CREDENCIADO-

A4 . ( 210 X »T >



Memorial Descritivo

Linha; Coqueiro - Lontra - Caracol

Município; São Félix do Coribe - BA

Vértice Longitude
610527

610606.06

607525.54

Latitude

'8507720^9
8511139.62

8513265.05

Descrição
Povoado Caracol
Povoado Lontra

Povoado Coqueiro

PI

P2

P3

I

Obs. Coordenadas em SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S
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N=S4975CI0 Na 49750C

Escola Eugênio Lira
(Povoado MoriM AMgra)

P4«

Helvo

PI

P2

Fazenda Bosco Fernandes

Povoado Baixa Verde

N=8490000 N=. «90000

LEGENDA

— Percurso de ida e volta

PI - Partida; Helvo

P2 - Parada: Fazenda Bosco Fernandes

P3 • Parada; Povoado Baixa Verde

P4 - Chegada: Escola Eugênio Lira
Percurso; P1 > P2 > P3 > P4

Percurso; 21,923 Km
Oislártoa total percorrida por dia: 43,846 Km

s
o
o

o
o
o o

to(O
II II
LU Ui

PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADA

r>l8nta de Sifuaçfio:GWm

Linha Helvo • Monte Alegre

Mur«dp*o: U.F:

São Félíx do Coríbe BA

EkM:DM de Levenuinenlo;

1:75.00013/02/2019

Pertmetre (m): CcAveroênoa Mefidioftè, NQ
4»

Elpeâicfees PlêrmUTM

Ut:
Sarteme Gecddeicpde

SIRGAS 2000 UTM-ZONE 23S Lorç,, N*

TUe' Metfieua'

ReepolHAvei r«cnico Deteniw,

Mtfvcipio de São Félix do Cont»
OJPJ/C^F. 30.798196/0001-72

viux

Thiago Cardoso Santos
:ng EapKUBia om OeorT«l*r«v»iTMnlo CREA-BA 051466174-7

ARTn*; BA20190M5761COO. CREDENCIADO -

A. • ( 2I0 < »r )



Memorial Descritivo

Linha: Helvo - Fazenda Bosco Fernandes - Baixa Verde - Monte Alegre

Município: São Félix do Coribe - BA

Vértice Longitude
604041.6

Latitude Descrição
Helvo8495403.2PI

P2 606463.5 8492611.4 Fazenda Bosco Fernandes

P3 602058 8490823.9 Povoado Baixa Verde

8495386.6 Escola Eugênio LiraP4 597216.6

Obs. Coordenadas em SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S
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(O<D
II II

N«e525000

Fazenda Morrínhôs

LEGENDA

— • Percurso de ida e volta

P1 • Partia: Escola Adalgisa Borges
P2 • Parada: Fazenda Morrinhos

P3 • Chegada; Escola Adalgisa Borges
Percurso: P1 > P2 > P3

Percurso; 18,246 Km

Distânciâ total percomda por dia; 36,492 Km

oo
oo
oo

o
OJcv
<D(0
IItl
UIUJ

PU\NTA DO IMÓVEL GEORREFERENCiADA

PwiU d» Stluação'Giata:

Linha Fazenda Morrinhos - Entroncamento

Ü.Fi

BASão Félix do Corlbe - BA

taaáé:0«a do Lov^rtam^nio.

1:50.00025/03/2019

tnt. (m). Ccnvof^èno* Mend«no: HQ

LM: e •
S^aema RnyçSa

UTM-ZONE23S

SMMmo O^odébco d* RMoréncs*:

Lcng:SIRGAS 2000 N*

Tautcr Matrlculâ'CPF/CNPJ eu Côdoo

ReepwAvM T«9ico OMÉTiiet'

Municipio de São Féhx do Conde
CNPJCPF: 30.798.196A)001.72

vtaiu

Thiago Cardoso Santos
EMO ÉSÍ>eCW.fiTAFUCíOflííEFEREWaAM€KToCREA- BA 051466174-7

ARTn': BA 20190045761COO. CReOENClADO-

A, • ( 210 I 297 )



Memorial Descritivo

Linha: Fazenda Morrinhos - Entroncamento

Município: São Félix do Coribe - BA

Longitude
^19174,96
625844.85

619174.96

Latitude

8525326^21
852^91.41
8525326.21

Descrição
Escola Adalgisa Borges
Fazenda Morrinhos

Escola Adalgisa Borges

Vértice

P3

P2

P3

Obs. Coordenadas em SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S



o
o

Escolâ Eugênio Lfra a
o

O) o(Povosòo Monta Alegre)IO <o
n ®P3 a
UI w

>4 =8495000 N=a495( X

p;
^voado Vero Cruz

N=&490C 00N=8490000

LEGENDA

PI - Partkla: Povoado Mala da LaQoa
P2 - Parada: Povoado Vera Cruz

P3 - Chegada: Escola Eugênio L<ra
Percurso: P1 > P2 > P3

Percurso: 9,669 Km

Distância total percorrida por dia: 19,338 Km

o
o
o

Pt oIO
oa>

Povoado Mata da Lagoa lo
n

UJLU

PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADA

Am* <3»

Linha Mata da Lagoa - Monte Alegre

ur

BASáo Félix do Coribe - BA

PM dp Igtfj tmfWfto.

1:50.00025/03/2019

PanmtiD<fr|. Canvwgénod PvIaidtAnaArea; NO

Plarut UTUEVpsMca»

£-
ClOTiWJ Pix^oçioStWan^G^uaÉiwq» ftaCwéncja

UTM-ZONE 23S Um»SIRGAS 2000 N ■

T«iO. UanoiaCPPCUrj ou Códl99

RMPcraâvd TécncD D«(«n(or

Mcndpio de São Fãia do Conte
CNPJ/CPF: 30.796,1 «0001.72

v«e.

T>iiago Cardoso Santos
CREA- BA 051466174-7CMO £SÍ«ai>iJSrALMOC<!AffCrCRENClM«NrO

ARTn*: BA 20190045761COO. CREDE NCtADO.

M - ( 210 X 297 }



Memorial Descritivo

Unha; Mata da Lagoa - Vera Cruz • Monte Alegre

Município: São Félix do Coribe - BA

Descrição
Povoado Mata da_Lagoa
Povoado Vera Cruz

Escola Eugênio Lira

Vértice Longitude
594608.44

S948Q2.5

597216.6

Latitude

8488106.89

8491219.5

8495386.6

P1

P2

P3

.1

Obs. Coordenadas em SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S
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Maureci

PI

N=JN=8480000

Povoado Coqueiro

P2

Escola Zenóbio Pereira Velverde

(PovMdo AJagdnhas)
N^77500 N=847750C

LEGENDA

P1 - Partida: Maureci

P2 - Parada: Povoado Coqueiro

P3 - Chegada: Povoado Alagoinhas

Percurso: P1 > P2 > P3

Percurso: 5,602 Kni

Oistãrtcia lotai percorrida por dia: 11.204 Km

s
o
o CM

<D
II

UJ

PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCtADA

Aanu dv SRjMo*

ünha Maureci • Alagoinhas

U.P:

São Félix do Coribe - BA BA

EKaU:Oalâ do lavartâmeriD'

1:25.00025/03/2019

Por1m«iio (m); CofivocgdncN» M«ridl«fw*ÁtM NQ
•Vo

Flipé6«)eM PlAnMLTTM

Ltl. E*

UTM - ZONE 23S

S«it8fr« Oaod6«4co M R«f«idncae:

Long •SIRGAS 2000 N*

CPF^NPJ ou CUlQO TlKrta Mátríeula'

RwponsAvtf TécnIcD:

Munidpio de SSo Félix do Coribe
CNPJ/CPF: 30.798.186/0001-72

viuo.
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Memorial Descritivo

Unha: Maurecf - Alagoinhas

Município: São Félix do Coribe - BA

Vértice Longitude
"612920
610452.6

6Ò8836

Latitude

8480123

8478973.8

8477592.53

Descrição
Maurecí

Povoado Çoqueiro_
Escola Zenóbio Pereira Valverde

PI l

P2

P3

Obs. Coordenadas em SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S
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PI - Partida: Escola Jesus de Nazaré

P2 - Parada: Povoado Buracão

P3 - Chegada: Escola Jesus de Nazaré

Percurso: P1 > P2 > P3

Percurso: 8,788 Km

Distância totai percorrida por dia: 17,576 Km
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Escola Jesus de Nazaré

IPovoado Mozondél
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PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADA

GMm d* SítiscAe

Linha Mozondó - Buracão
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1:25.00013/02/2019
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Memorial Descritivo

Linha: Mozondó • BuracSo

Município: São Félix do Coribe - BA

Latitude DescriçãoVértice Longitude
Escola Jesus de Nazaré594403.5 8505051PI

8503211 Povoado BuracãoP2 597304.26

Escola Jesus de Nazaré594403.5 8505051P3

Obs. Coordenadas em SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S





Memorial Descritivo

Linha: Rumo Novo - Cacimbas - Alagoinhas

Município: São Félix do Coribe - BA

Longitude LatitudeVértice Descrição
P1 622479.95 8484069.64 Povoado Rumo Novo

8486691.2P2 617040.2 Povoado Cacimbas

8477592.53P3 608836 Escola Zenóbio Pereira Valverde

Obs. Coordenadas em SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S
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•i ^8520000 N=852000C

ColMo Pro<e*ior Vaklir Araúo Castro

(Seds) P1%E LeoradasA/sútoCastfó
Wz (Sede)

FreltireEscola Rosllda
(Sede)

-wp4
Escola João de Deus

P
Povoado Caracol

LEGENDA

P1 ■ Partida: Colégio Protessor Valdir Araújo Castro
P2 - Parada: Escola Leonidas Araújo de Castro
P3 ■ Parada: Escola Rosllda Froire

PA - Parada: Escola João de Deus

P5 - Chegada: Povoado Caracol
Percurso: PI > P2 > P3 > P4 > P5

Percurso: 41,410 Km

Distãnda total percorrida por dia: 62.620 Km
^8500000 N=850000Co
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PUNTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADA

PWiU O» SfUçtaGMe

Unha Sede • Caracol

UF:lAiVMptO:

BASão Félix do Coribe - BA

DM 4o Lev«rumanlD

1:200.00025/03/2019
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Memorial Descritivo

Linha: Sede-Caracol

Município; São Félix do Coribe - BA

Longitude Latitude DescriçãoVértice

Colégio Professor Valdir Araújo Castro8517238.11P1 587214.57

6517401.21 Escola Leõnidas Araújo CastroP2 587087.56

8518390.6P3 587353.6 Escola Rosilda Freire

587241.11 8518570.32 Escola João de DeusP4

8507720.94 Povoado CaracolP5 610527.01

Obs. Coordenadas em SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S
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Entroncamento

^^6i=852500C^J=8525000

;oltaio VeUr Araúio Castro

(Sede) PI

E. Rosilda Freife'
(Seda) I

iscola Joâo de Deus
(Sede)

Castro

LEGENDA

PI - Patllda; CtSégio Professor Valdir Araújo Castro
P2 - Parada: Escda Leonidas Araújo de Castro
P3 ' Parada: Escola Rosilda Freire
P4 - Parada: Escola João de Deus

P5 - Chegada: Entroncamento
Percurso: PI > P2 > P3 > P4 > P5
Percurso: 35,632 Km

Distância total percorrida por dia 71,264 Km
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PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADA

Planis d» Sttudç^:Oleba:

Linha SecJe - Entroncamento

UF:MuNólo:

BASão Félix do Coribe • BA
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Memorial Descritivo

Linha: Sede - Entroncamento

Município: São Félix do Coribe - BA

Longitude
587214,57

587Õ87.56
587353.6

"587241.11
619174.96

Latitude

8517238.11

8117401.21
8518390.6

è51857Ò,32
8525326.21

Descrição
Coíégio Valdir Araújo Castro

Escola Leõnidas Araújo Castro
Escola Rosiida Freire
_Ésçola.João de Deus
^cola Àdalgisa Borges

Vértice

PI

P2

P3

P4

P5!

Obs. Coordenadas em SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S





Memorial Descritivo

Linha: Tabuleiro - Bem Bom

Município: São Félix do Coribe - BA

DescriçãoLongitude LatitudeVértice

Povoado Tabuleiro

Povoado Olho D'Aguinhi
8500538617712PI

8500922P2 619180

Povoado Tabuleiro8500538617712P3

Romualdo8496089614752P4

Bem Bom612014 8498177P5

Judite8498168611491P6

Romualdo8496089614752P7

Bem Bom8498177612014P8

Povoado Tabuleiro8500538617712P9

Obs. Coordenadas em SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S
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Escola Professor Valdir Araújo Castro
(Sede)

P

CO o
in CO
II IO

Escola Leonidas Araújo de Castro
(Sede)

CO
Escola RosWa Freire'

(Sede) p8^
Escola Joio de Di

(Sede)

F6.
PS

Povoado Lagoa PequenaPovoado Jurema

P<,

Povoado Pau Ferrado

LEGENDA

Percurso de Ida e rolla

N=85QOOOCM=8500000

PI • Partida: Povoado Vi ra Cruz

P2 • Partida: Povoado Á( jas Claras
P3 - Parada: Povoado Fa cenda Nova

P4- Parada: Povoado Ps j Ferrado

P5- Parada: Povoado Ju ema

P6- Parada: Povoado La loa Pequena
P7- Parada: Escola João de Deus

P6- Parada: Escola Rosll la Freire

P9- Parada: Escola Leon das Araújo de Castro
c^iO- Chegada: Colégio P ofessor Valdir A/aújo Castro
Percurso. PI > P2> P3> P4 >P5> P6> P7> P8> P9>P10
Percurso 44.658 Km ^

}istáncta total perccrrldg ordia: 89,316 Km

Povoado Águas C
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^ Povoado Fazenda Nova
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PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADA

tta SfBjAç*)GM«

Unha Vera Cruz • Sede

U/:lAiridm

BASao Félix do Coribe - BA

Esc«laiData ^ (.•vaotaiTiAnte
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Memorial Descritivo

Unha: Vera Cruz - Sede

Município: São Félix do Coribe - BA

._P®scriçao _
_ Povoado Vera Cruz
Povoado Águas Claras
Povoado Fazenda Nova

Povoado Pau Ferrado

Povoado Jurema

Povoado Lagoa Pequena
Éscola João de Deus
Escola Rosilda Freire

Longitude
594811-8

590601

588934.2

587052

565957

M8799.2_?
587241.11

587351^
587087^56
587214.57~
Obs. Coordenadas em SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S

Latitude

8491225.3

8494751

8496799

8505292

8509222

8509809.10

8518570.32

851_8390.6
8517401.21

8517238.11

Escola Leõnidas

Vértice

PI

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

 Araújo de Castro

^Jégio Professor Valdir Araújo Castro
P9

PIO
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Viir la

N=846000(N=e480000

P2

Povoado Coqueiro

Escola Zenc^io Pereira Valver' e

(Povoado AJagoinhas)

LEGENDA

P1 - Partida: Vilma

P2 - Parada: Povoado Coqueiro

P3 - Chegada: Povoado Alagoinhas
Percurso: Pt > P2 > P3

Percurso: 8,247 Km

Turnos: Uatutirro e Vespertino

Disldncia total percorrida por dia: 32.988 Km
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PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADA

Plitnia oe S(iu)ç«<r

Unha Vüma - Alagolnhas

UF:UunKlpax

BASão Féíix do Coribe - BA

D— 4o

1:50.00025/03/2019

AfnÉ Conv«(04ncra MtrMIanâ NQ

£hp9âi«C«$ PCêrM8l/TM

Ul E*

UTM-20NE23S

SitMrr^ Onxaénico ds aeeHraH.

SIRGAS 2000 Lorg. N«

Tllukx UmkxiaCPFiCNPjOuCà^
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CNPJ/CPF 30 798.196^1-72

VISID.

TNaqo Cardoso Sanios
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Memorial Descritivo

Unha: Vílma • Alagoinhas

Município: Sâo Félix do Coribe - BA

Descrição
Vilma

Povoado Coqueiro
Escola Zenóbio Pereira Valverde

Latitude

8481098.15

8478973.8

8477592.53

Vértice ^ngitude
614916.09

6104516
'608836

PI

P2

P3
i

Obs. Coordenadas em SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S
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