
MUNICíP|o DE PALMAS DE TONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO O25A/20í gDI

PROCESSO AOMINISTRATIVO NO 07í'20í EPMA
DISPENSA N' O25A/20í9DI

Lu"^1i

o lttuNtcípto DE PALtAs DE MONTE ALTO, pessoa jurídica de direito público intemo, inscrita
no CNPJ sob no í 3.982.590/0001-47, com sede na praça da Bandeira, no.230, Centro, Municlpio
de Palmas de Monte Aho - BA, neste ato representado pelo prefeito Municipal, sr. MANoEL
RUBENS VICENTE DA CRUZ, brasiteiro, casado, inscrito no CpF sob no. 117.756.g95-34, e RG
no. 0í 56,455250 - SSP/BA, residente de domiciliado à pC DO BONFTM N.16, BONF|M, PALMAS
DE MONTE ALTOBA, CEP: 46.460-000, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro
lado, a empresa EDTAR BALDUINO DA SILVA 01892255s6í pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF no 32.591.065/0001- 45, estabelecida na FPZ.. ANG|CO, S/N,
ZONA RURAL, PALMAS DE MONTE ALTO, BAH|A, CEP: 46.460.000, através de seu Titutar,
EDMAR BALDUINO DA SILVA, portador de édula de identidade no 't318S725&4 -SSp/BA e
CPF no 018.922.555€'1, residente e domiciliado naFAZ. ANGICO, S/N, ZONA RURAL,
PALMAS DE MONTE ALTO, BAHIA, CEP: 46.460.0000, denominando-se a partir de agora,
simplesmente, _CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Prestaçáo de SeNiços paÍa
"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇó DE TRANSPORTE
ESCOLAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS
PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL, DESINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA
REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO', dECOTTENTE
da DISPENSA No 0254/2019D1, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal No. 8.666/93 (com
suas modificaçóes), e às seguintes cláusulas conÍatuais abaixo descritas.

CúUSUI-A PRIIIEIRA. Do oBJETo
O objeto do pÍesente contrato.é a prestaÉo de serviços pela CONT_RATADA para
"TRANSPORTE ESCOLAR EM VETCULO EM Botri ESTADO DE CONSERVAÇAO, COM TTENS
DE SEGURANçA EXIGIDOS PELO CÓDrcO DE TRÂNSIO NACIONAL, DESTINAOO AO
TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLrcA DE ENSINO DESTE MUNICíNO OC
PALMAS DE MONTE ALTO", cuja descriÉo detalhada bem como as obrigaçóes assumidas pela
mesma, consta no processo de OISPENSA M 0254/20í9D1.

Parágrafo Primeiro: O processo, normas, instruções, assim também a proposta da
CONTRATADA constante na DISPENSA l{o 0254/20í9D1, passam a fazer parte integrente deste
instrumento contratual independente de transcrições.

Parágrafo Primeiro: O Anexo I integra esse contrato para todos os efeitos.

OADOS DO
VEíCULO:

PAS/ON|BS, M. BENZOF1620, DIESEL, í994í 994, KNT',lH13,00623191210

DAOOS OO
CONDUTOR:

LIDIOMAR ROCHA VlElRA, CPF: 041.667.315-27, RG: '1262301378 - SSP/BA, CNH
0418$1A27, ENDEREÇO: RUA FRANCISO BÉZERRA, 344, ALVORADA, GUANAMBI,
BAHIA, CEP: 46.43G0O0.

CúUSULA SEGUNDA. DOS PRAZOS

§ 1o. Este instrumento vigorará até 31 de dezembro de 2019, com eficácia legal após a da data da
publicaçáo do Seu extrato no Diário Oficial do municÍpio, tendo início e vencimento em dia de

expediente, devendo'se excluir o primeiro e incluir o último.

§ 20. O objeto contratado pela administraÉo pública possui câráter contínuo, podendo, o contrato,

Ser prorrogado por iguais e sucessivos perlodos com a não intemlpção do serviços de transporte
escolar, com fulcro no art. 57, ll da Lei 8.666/93, firmando-se para tanto, aditivos ao pacto original,

desde que nenhuma das partes se manifeste em contrário com antecedência mÍnima de 15

(quínze) dias

Página 1 de 7

-4\ D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: M

A
N

O
E

L
 R

U
B

E
N

S V
IC

E
N

T
E

 D
A

 C
R

U
Z

 - 31/07/2019 03:35:35
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: ee6c5a6d-16cf-48d5-9f4f-197e616135a1



]ÚUNIC|PIO DE PAL]ÚAS DE TONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LTCTTAÇÔES E CONTRATO

cúusuLA TERcETRA - Do vALoR GLoBAL {, r, " 
^ d 9

Pela prestação de seNiços supracitados, a CONTRATADA, receberá a importância de R$
17.429,26 (dezessete mil, quatrocêntos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), cuja despesa
correrá pela seguinte dotação orçamentária, fixada de acordo com o termo de referêncie da
DISPENSA NO 025AI2O19DI.

UNIDADE
ORÇAMENTÁRh

04. SEoRETARTA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
DESPORTO E LAZER

PROJETO'ATIVIDADE

2.099 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

2.102. GESTÃO DO ENSINO MÉDIO
2.235 - GESTÃO DE CRECHES

2.098 - GESTÃO DO ENSINO BÁSICO

2.096 - GESTÃO DO FUNDEB 40%

2.097 - GESTÃO DO PNATE

2.250 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE

ELEMENTO DE
DESPESA

3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com
LocomoÉo

3390.39.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa
Jurídica

FONTES 01 -19-15-0Á-22

CúUSULA AUARTA - DO PAGAHENTO

O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme a prestaÉo de serviço mediante
apresentaÉo de nota fiscallfatura devidamente atestada pelo setor competente.

cúusulA QU|NTA - DA TNEXECUçÃO OO COlrRlrO
A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigaÉes contratuais, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades previstas na Lei 8.666193.

CúUSULA SEXTA - DAS OBRIGAçÕES DAS PARTES

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

apresentada;

b) Responder pelos vÍcios;

c) Receber o preço estipulado na Cláusula Terceira;

d) Assumir todos os gastos e despêsas que se fizerem necessários para o

adimplemento das obrigaçóes deconentes deste contrato;

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

f) Comunicar à MUNICÍP|O DE PALMAS DE MONTE ALTO os eventuais casos
fortuitos e de força maior, imediatamente após a verificaçáo do fato e apresentar
os documentos para a respectiva aprovâÉo, em até 02 (dois) dias consecuüvos,

a partir da data de sua oconência, sob pena de não serem considerados;

g) Prestar todo o serviço imediatamente após ordem de serviço da secreterie
Municipal.

Página 2 de 7

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: M

A
N

O
E

L
 R

U
B

E
N

S V
IC

E
N

T
E

 D
A

 C
R

U
Z

 - 31/07/2019 03:35:35
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: ee6c5a6d-16cf-48d5-9f4f-197e616135a1



ÍÚUNrcíPIO DE PALTAS DE ÍÚONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LTCITAÇÔES E CONTRATO

h) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com !r""'50
obrigaçõês aqui assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçáo
exigidas no DISPENSA N" 0254/2019D1, da qual resultou o presente Contreto;

í. Dos veículos: exigênclas, fiscalização e vistoria
'1.1. Os veículos ofertados para a prestação do serviço deverão estar em perfeito estado de

conservação, exiginde.se que:

'1.2. Para veículos com capacidade mínima de 4 e 45 lugares: sejam dotados de assentos de
fácil limpeza, cortina nas janelas para proteÉo solar, bonachas de vedação nas portas para
amenizar a entrada de poeira;

1.3. As vistorias acontecerão no local indicado pelo Administração, em Os(cinco) dias após
contrataÉo pelo Prefeito Municipal.

1 .3.1. Os veÍculos desünados a conduçáo coletiva de escolares somente poderão circular nas
vias após preenchidos os seguintes requisitos:

a) Registro como veÍculo de passageiros;

b) Autorização do órgão de trânsito e ainda pintura de taixa horizontal na cor amarela,
com quarenta centÍmetros de largura, à meia a[tura, em toda a extensão das partes
laterais e traseiras da caÍoceria, com o dÍstico ESCOLAR.

c) O proponente vencedor submeteÉ os veÍculos a vistorias periódicas (semesbais)
na forma do Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções Normativas e atenderá as
convocações periódicas para vistoria, sempre que se fizeÍem necessárias, a critério
da AdministraÉo;

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

'1.5. O Proponente deverá afixar nos veÍculos que pÍestarão os serviços, autorizaçáo para
circulaçâo emitida por Órgão ou Entidade Execuüva de Trânsito do Estado, na parte interior
do veículo, em local visível, com inscrição da lotaçáo permitida, observande.se a capacidade
máxima estabelecida pelo fabricante, na forma do disposto no Código de Trânsito Brasileiro,
Lei 9.503 de 23/09/1997:

1-6. O proponente deverá instalar nos veÍculos todos os equipamentos necessários ao bom
desempenho das funções, de acordo com o disposto no Código de Trânsito Brasileiro e
Íesoluções pertinentes;

'1.7. O proponente se obrigará a substituiÍ, no prErzo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após
ser contatado, qualquer veículo que venha a ser danificado ou apresente defuitos que

impeça circulaÉo ou coloque em risco a integridade física dos usuários;

2. DOS MOTORISTAS

2.'1. O proponente vencedor deverá apresentar a secretaria solicitante, para câda um de seus

condutores e ou substitutos, os seguintes documentos:

2.1.1. Atestado médico atualizado comprovando condições de sanidade fisica e mental e este

deverá ser renovado anualmente;

2.1.2. CaneÍa nacional de habilitação categoria D ou E, conforme o veÍculo a ser conduzido,

observar a validade e se o ôurso especializado de transporte escolar está inserido na

mesma,conformeResoluçãon"16820O4/CONTRAN(art33),quepassouaser
obrigatória, não valendo a êxibição do cêrtificado, e estar em dia com os cursos de

reciclagem;

2.1.3. Certidão Negaüva de condenaçáo criminal, com rânsito em julgado- emiü_das pela Justiça

Estadual da comarca da qual é domiciliado e no municÍpio de PALMAS DE MONTE ALTO

e apÍesentar atestado de bons antecedentes;

2.1.4. Declaracfio de que está ciente que deverá cumprir os seguintes requisitos, dentre os

demeis que se fizerem necessários:

a) Obedecer ao disposto no artigo í38 do Código de Trânsito Brasileiro;
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ÍÍUNICíPIO DE PALÍÚAS DE i'ONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

b) Trajar-se adequadamente, entendendc.se como tal, o uso de camis, 
"o, 

Ínrngbú,, .. ^ 51
calçâ comprida e sapato, e ainda com o crachá de identificaçáo;

c) Usar cinto de segurança enquanto estiver dirigindo o veículo. Todos os motoristas
deverão exigir dos passageiros o uso do cinto de segurança durante a viagem. Se
houver resistência por parte do aluno, deverão comunicar a diretoria da escola para
devidas providências;

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

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

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

S) Facilitar o pessoal credenciado pela AdministraÉo a realizar e fiscâlização;
h) Entregar aos escolares, no prazo de 01 (um) dia útil, qualquer objeto esquecido no

veículo;

i) Manter-se com o decoro e a devida coÍreção;
j) Possuir conhecimento do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente.

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

2.3. O proponente deverá substituir o motorista no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso se
faça necessário para melhor execuÉo dos serviços, devendo apresentar os documentos
constantes da cláusula anterior no mesmo prazo, contados da data de substituiÉo.

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

estipuladas na cláusula quarta;

b) Receber o(s) serviços(s) descritos na Cláusula Primeira.

Parágrafo único. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.

cúusuLA sÉTrMA - oA FrscALtzAçÃo
A fiscalização da prestaçáo de serviço será através de órgáo competente do MUNICIPIO DE

PALMAS DE MONTE ALTO.

a) A FiscalizaÉo terá plenos poderes para sustar qualquer prestaÉo de serviço que

não esteje sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento
do fato ao MUNlcíPrc DE PALiTIAS oE MONTE ALTo, responsável pela

execuçáo do Contrato.

b) Cabe à Fiscalizaçáo verificar a oconência de fatos para os quais haja sido

estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscâlizaçáo informará ao setor

competentequantoaofato'instruindooseurelatóriocomosdocumentos
necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor'

c) Das decisões da Fiscalização poderá a contratada recoÍrer ao MUNrcÍP|o DE

PALMASDEMONTEALTO,Tesponsávelpeloacompanhamentodocontrato,no
prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a

multas serão feitos na forma prevista na respec-tiva cláusula'

d)Aaçãoe/ouomissáo,totalouparcial,daFiscalizaÉonãoeximiráacontratadeda' 
integral Íesponsabilidade pela exedJçáo do objeto deste contrato'

e) Fica assegurado ao MUNICÍP|O DE PALMAS OE MONTE ALTO o direito de, a

seu exduõivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente,

diretamente ou através de terceiros, a prestaÉo de Serviço pela licitante

vencedora,comlivreacêssoaoloceldetrabalhoparaobtençãodequaisquer
esclarecimentos julgados necessários a prestação de serviços'
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ÍIIUNICíP|o DE PALÍSAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÓES E CONTRATO

úa.,"52
cúusuLA orrAvA- DA SUBCoNTRATAçÃo

a) Na hipótese de subcontrataÉo, a subcontratada deverá atender todas as
exigéncias técnicas prevista neste contrato, notadamente o quanto previsto na
cláusula terceira.

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

c) Não se caracteriza subcontratação quando a prestaÉo de serviço de transporte
escolar for executada diretamente pelo fomecedor (pêssoa jurídica ou flsica).

CúUSULA NoNA. DA REvsÃo DE PREços
A revisão de PREÇOS obedecerá às disposiçóes constantes na Lei Federal no. 8.666/93, e sues
alterações posteriores.

cúusur-A oÉcrMA - DAs sANçÕEs coNTRATUAts
Em caso de descumprimento de qualquer cláusula ou condiÉo ora estabelecida, o (a)
contratado(a) ficará, após o exercício do direito de defesa, sujeita às seguintes penalidades,
mediante publicação divulgada no Diário do MUNICÍP|O DE PALMAS DE MONTE ALTO:

a) Advertência:

b) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o
MUNICÍP|O DE PALMAS DE MONTE ALTO pelo prazo de até 02 (dois) anos;

c) DeclaraÉo de inidoneidade para licitar ou conüatar com a MUNICÍP|O DE
PALMAS DE MONTE ALTO, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja provada a sua reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade que será procdida sempÍe que a contratada ressarcir o
MUNICíP|O DE PALMAS DE MONTE ALTO pelos prejuÍzos resultantes e depois
de deconido o prazo da sanÉo aplicada;

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

l. 10% (dez por cento) sobre o valoÍdo contrato, em câso de descumprimento
total da obrigaÉo, inclusive no de recusa do adjudicetário em firmar o
contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a eíetuar o reforço da caução,
dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

ll. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atreso, sobre
o valor da parte do seÍviço hão realizado;

lll. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do seruiço não
realizado, por cáda dia subsequente ao trigésimo.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO RECEBIMENTO

Ainda que recebido em caráter definitivo, subsisürá, na forma da lei, a responsabilidade da

CONTRATADA pela qualidade, perfeiÉo e especificação do objeto deste contrato'

CúUSUI-A DÉCMA SEGUNDA- DA RESC|SÃO

Reconhecidos os direitos da Administraçáo, previstos nos arts.77 aSOda Lei Federal No.8.666/93,

este Contrato poderá ser rescindido ainda:

a) Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que

não subsistam condições para a conünuidade do mesmo;

b) Pela superveniência de eventos que impeçam ou tomem inconveniente o

prosseguimento de sua execução.
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i,UNIC|PIO DE PALÍUIAS DE ÍUIONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRÂ o , _ 53

§ 1o. Mediante simples aviso extraiudicial, com antecedência mínima de í5 (quine) dias, poderá
haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no procêsso, precedida de
autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência
administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 1" e 20, da Lei
Federal No. 8.666/93.

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

cúUsUI-A DÉGIMA TERCEIRA - DA ExEcUÇÃo Do coNTRATo
Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das
estipulações contidas nos Arts. 68 a 71 da Lei Federal no. 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - VINCULAçÃO
Este Contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos contidos na Lei Federal no.

8.666/93 e suas alterações posteriores.

DÉC|MA OUINTA - OO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de PALMAS DE MONTE ALTO, estado da Bahia, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente contÍa
presença das 02 (duas) testemun
e resultantes de direito.

to em 02 s) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na
has xc.assinadas, para que produza todos os efeitos legais

ALMAS DE MONTE ALTO, estado da Bahia, 01 dejunho de 2019.

MANOEL RUB S VICENTE CRUZ
P EFEITO

EDMAR BALDUINO stLVA 01892255561
CNPJ: 32.591.065/0001-45

ED BALDUINO DA SILVA
PF:018 922.55
CON TAD

J". ç./,o

q6b /b )

MUNICÍPIO DE PALMAS DE M
CONTRATANT

Nome:
CPF: §r) 31 à. iS-(s

E ALTO-BA

TESTEMUN S

Nome
CPF 30
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((
MUNIC|PIO DE PALMAS DE MONTÊ ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

PROCESSO AOMINISTRÂTIVO NO 07í/20í8PMA
DISPENSA N" O25A/20í9OI

ANEXO I

XM TOTAL
(Rt)

K UNITÁRIO
(Rt)

KSE
PAUMENTO

K IDA
K IDA E
VOLTAVEICULO

K
PAVI ENTADOTURNOOESTINOROTA'

APA
ROTEIRO

147,713,'t 423,52 23,52 47.U
ôNtBUs - 44

PASSAGEIROSMÂTUTINOESPRÂIADOí5 ANGICO / MARI /
MUOUÉM

147 7123,62 1723,62TOTAIS

17.129,28TOTAL íí8 DIAS
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