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MUNICÍPIo DE PALMAS DE MoNTE ALTo

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE L|CTTAÇÔES E CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO Oí4l2O19PMA
pnecÂo pRESENctAL N. oo7/20ígpp

o uuNtcÍpto DE PALMAS DE MONTE ALTO, por intermédio de seu
Pregoeiro, abaixo subscrito, designado pelo Decreto no. 004/2019, torna público, para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREçO, cujo procedimento
obedecerá à Lei no 10.52012002, o Decreto Municipal no. 088/2014, e subsidiariamente à Lei
no 8.666, de 1993, bem como à legislaÇâo conelala, e demais exigências previstas neste
Edital e seus Anexos.

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

Data da licitação: 2510212019
Horário: 10h10min
Endereço: Auditório da PreÍeitura Municipal, com sede na praça da

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

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

A presente licitação e consequente contratação serão regidas pelas
seguintes normas: Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei no 8.666, de 2í
de junho de 1993 (subsidiariamente), atualizada pelas Leis Federais no 8.883, de 08 de junho
de 1994 e no 9.648, de 27 de maio de 1998; Lei no 10.520, de 17 dejutho de 2OOZi do Decreto
Municipal no. 088/2014, de 20 de março de 2014; Decreto Municipal n..033/2018, de 29 de
maio de 2018; a Recomendação MPF n.o 02212018; e pelas demais normas pertinentes, bem
como pelas disposições fixadas neste Edital e seus Anexos.

Pompilio Rodrigues Donato

Pregoeiro

Decreto n.o 00412019

iruNlclplo oE pAliias DE MoNTE ALTo/BA - cNpJ: .t3.892.590/oooí{7
PraÇâ da gândeira, nô. 230, Centro, Palmas de Monte Alto-BA. CEp: 46 460-000

Fone: (77) 3662-21 13 - wrvw.palmasdemontealto. bâ.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br
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MUNIcíPIo DE PALMAS DE MoNTE ALTo
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

DO OBJETO
coNTRATAÇÃo DE EMPRESA E/ou pESSoA rÍstca pnRn sERVtÇo DE
TRANSPoRTE ESCoLAR EM BoM ESTADo DE CoNSERVAÇÃo, CoM ITENS DE
SEGURANÇA ExtctDos peLo cóorco DE TRÂNStro NACtoNAL, DESTINADo
AO TRANSPoRTE DoS ALUNoS DA REDE PÚBLICA DE ENSINo DESTE
À/uNtcípto DE PALMAS DE I\4oNTE ALTo.
A licitação será dividida em Lotes, conÍorme tabela constante na RELAÇÃO DAS
ROTAS, facultando-se ao licitante a participaÇão em quantos lotes for de seu interesse
Terão prioridade de contratação as ME e EPP sediadas local ou regionalmente até o
limite de 10% da melhor oferta, com fulcro no art. 48, § 30 do Estatuto da Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte e art. 48.
O objeto contratado pela administração pública possui caráter contínuo, podendo, o
contrato, ser pronogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas, com fulcro no art. 57, ll da Lei 8.666/93, fl[mando-
se para tanto, aditivos ao pacto original, desde que nenhuma das partes se maniÍeste
em contrário com antecedência mÍnima de 60 (sessenta) dias,
DAS CONDçÔES DE PARTICIPAçÃO
Poderão participar deste pregão presencial empresas nacionais do ramo,
ind ividualmente, e pessoas físicas que atendam a todas as exigências, inclusive
quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão participar desta licitaÇão
com prioridade, conforme subitem 1.2.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverâo apresentar declaração
conforme anexo Vlll, sob as penas da Lei, que cumprem os requisitos estabeleciàos
no art.3o do Estatuto da Microempresa e Empresa de pequeno porte, bem como,
estão aptas a usufruírem do tratamento Íavorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da
referida Lei Complementar.
Náo será permitida a participação de empresas ou pessoas físicas:
a) Sob a forma de consórcio;
b) Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como

funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na pREFEITURA
MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO.

c) Declaradas inidôneas por qualquer órgão ou Entidade da Administração pública,
direta ou indireta, Íederal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;
c.1) Para veriíicação da situação descrila na alínea "c", supra, o pregoeiro

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

d) Suspensa de licitar ou contratar com a Administração Pública.
e) Em processo de recuperação judicial ou em processo de Íalência ou

concordatária, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidaÇão;

Q Estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no país;
g) Que possuam familiar de agente político que exerça cargo na PREFEITURA

MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO;

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

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

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

2.4
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MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

2.5

3

J. I

3.2

3.3

3.4

4

As empresas e ou pessoas físicas concorrentes deverão se inteirar dos serviços a
serem prestados e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos
cubram quaisquer dificuldades deconentes da sua execução.
DA TMPUGNAçÃO DO ATO CONVOCATÓR|O
As licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação
minuciosa de todos os elementos Íornecidos, comunicando por escrito ate o2(dois)
dias úteis da reunião de abertura da licitação, os esclarecimentos, providências ou
impugnar ato convocatório, devendo protocolar o pedido junto a Equipe de Apoio, no
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de PALMAS DE MONTE ALTO ou via
endereço eletrônico CPL@PALMASDEMONTEALTO.BA.GOV.BR, sendo aceito o
protocolo no horáno de expediente administrativo (das 07 horas às í3 horas), cabendo
ao Pregoeiro decidir sobre requerimento no prazo de 24 (Vinte e quatro) horas.
Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data
paÍa a rcalização do certame, caso a impugnação implique na elaboração das
propostas.

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

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

A visita tecnica permitirá à licitante: avaliar as facilidades, dificuldades, riscos e trajeto
específicos na execuÇão do objetivo de inteirar-se das condições e estado atual das
rotas onde serão executados o transporte escolar e dimensionar a equipe,
equipamentos, veículos, materiais necessários para desenvolver o serviço, de acordo
com a atividade desempenhada e legislaÇão vigente.
A Empresa interessada em participar da LicitaÇão poderá realizar visita técnica às
rolas onde serão executados o transporte escolar, as visitas poderão ser agendadas
a partir do dia 0710212019 ao dia 1910212018 portanto, devendo a empresa interessada
entrar em contato com a equipe da Secretaria Municipal de EducaÉo, Cultura,
Desporto e Lazer, pelo telefone (77) 3662-2113 para realizar o agendamento da visita.
A Vrsita Técnica deverá ser realizada por um representante legal da empresa.
Ao comparecer ao local para efetuar a visita, o representante deverá apresentar cédula
de identidade e carta de apresentação ou documenlo que comprove ser representante
legal da Empresa interessada.
Não será permitido que o representante legal represente mais de uma empresa.
A visitação ocorrerá no horário de expediente administrativo das 07h às 12h e será
acompanhada por representante da Administração, designado para esse fim, o qual
assinará o Termo de Visita Técnica juntamente com o responsável da empresa, em
duas vias, ficando uma via com a Administração e a outra será entregue ao
responsável da empresa interessada em participar do certame, que deverá apresentá-
lo na fase de habilitação.

MUNrclplo oE paLtúas DE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: 13.892.sgo/ooo.l -47
Praça da Bandeira, n". 230, Centro, Palmas de Monte Aho-BA, CEPt 46-460-000

Fone: (77) 3662-2'113 - www.palmasdemontealto.ba gov.br
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ESTADO DA BAHIA
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4.8

4.9

4.10

A visita técnica aos locais da execução será realizada, a iniciar pela Sede da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer no endereço Praça da Bandeira, no.
230, Município de Palmas de Monte Alto - BA, CEP 46.460-000, Telefone/Fax: (77)
3662-2113.
Caso o licitante opte por não realizar â visita técnica será admitida a substituição do
Termo de Visita Tecnica por declaração formal, conforme Anexo lX assinada pelo
representante da Empresa declarando ter total conhecimento das condiçôes e
pecuÍiaridades inerentes à nalweza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade
por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem avenças técnicas ou Íinanceiras com a Administração, conforme modelo
disponibilizado neste edital.
A não apresentação do Termo de Visita Tecnica ou a não apresentaÇão da Declaração
de Responsabilidade, acarretará a inabilitação da licitante.
REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO
Para credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
Tratando-se de representante legal de pessoa jurídica, o estatuto social, contrato
social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaçôes em
decorrência de tal investidura; (cópias autenticadas ou apresentar os originais para
conferência).
Tratando-se de pessoa física, documento oÍicial de identificaÇão com foto.
Tratando-se de procurador, A PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular,
com reconhecimento de Íirma do outorgante, NA QUAL CONSTEM PODERES
ESPECÍFICOS PARA FORMULAR LANCES, negociar preço, interpor recursos e
desistir de sua interposição e pralicar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento, que comprove os poderes do mandante
para a outorga; (cópias autenticadas ou apresentar os originais para conferência).

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

Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a
intervir nas íases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os
efeitos, por sua representada.

Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma
empresa licitante.

O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oÍicial
de identiÍicação que contenha foto.
Estês documentos (originais ou cópias) deverão ser apresenlados no início da sessão.
No caso de cópias, as mesmas devem estar autenticadas por tabelião, ou, na sessão,
ser autenticadas pelo pregoeiro ou membro da sua equipe de apoio.
Aberta a sessão, os representantes legais entregarão ao pregoeiro, declaraÇão dando
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece
o inciso Vll do art. 4' da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 (Anexo lll) e, em envelopes
separados, a proposta comercial e a documentação de habilitação.

MuNtcÍpto DE pÂLMAs oE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: í 3.E92.590/ooo í -47
Praçâ da Bandeira, n0. 230, Centro, Palmas de Monte Atlo-BA, CEp: 46.460-000
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6. 1

6.1 .1

6.1.2

MUNrcíPto DE PALMAS DE MoNTE ALTo
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

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

Em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de
Preço (envelope no 1) e Habilitação (envelope no 2),
Aberta à sessão não mais serão admitidas s licitantes
Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de PreÇo e a Habilitação deverão
ser entregues separadamente, em envelopes FECHADOS, RUBRICADOS NO
FECHO e IDENTIFICADOS com o nome da licitante, o número e objeto da licitação e,
respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preço" e "Documentos de
Habilitação"), na forma das alíneas "a" e "b" a seguir:
a) envelope contendo os documentos relativos à Proposta de PreÇo:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO
PREGÃO PRESENCIAL 12018

LICITANTE

ENVELOPE'A' PROPOSTA DE PREÇO)

b) envelope contendo os Documentos de Habilitação

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MoNTE ALTo
PREGÃO PRESENCIAL 12018

LICITANTE

ENVELOPE "8" DOCUMENTOS PARA HABtL|TAÇÃO)

t uNrcÍplo oE palt as DE MoNTE ALTo/BA- cr{pJ: 13.E92.sgo/oooi{7
Praçê da Bandeira, n". 230, Centro, Palmas de Monte Alto-BA, CEP:46.460-000

Fone: (77) 3662-21 13 - www.palmasdemonteâlto.ba.gov.br
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E admitida a remessa postal dos envelopes com Proposta de Preço e HabilitaÇão,
conforme disposto no Acórdão 152212006 Plenário do TCU.
Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, no caso de cópias, desde
que acompanhadas dos originais para conferência, na sessão, pelo pregoeiro ou sua
equipe de apoio.
Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se Íolos, gravuras,
desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustraçáo das Propostas de
Preço.

Os documentos necessários à participaÉo na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à Proposta de Preço e à Habilitação e seus anexos, deverão
ser apresentados no idioma oÍlcial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de
uso corrente.
Ouaisquer documentos necessários à participaÇão no presente certame licitatório,
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos
consulados e traduzidos para o idioma oÍicial do Brasil por tradutor juramentado.
O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos documentos
da Proposta de PreÇo e da HabilitaÇão deverá ser do mesmo estabelecimento da
empresa que efetivamente vai Íornecer o objeto da presente licitaÇão.
A não-entrega da Declaração exigida no subitem 6.1.1 deste Edital implicará o não-
recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da
Proposta de Preço e de Habilitação e, portanto, a não-aceitação da licitante no certame
licitatório.

Após a apresentação da proposta, náo mais caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
DA APRESENTAçÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCTAL - ENVELOPE

As empresas interessadas deveráo apresentar as suas propostas em envelope
lacrado, identificado como Envelope "A".

A proposta para o item licitado deverá ser apresenlada em 01 (uma) via
datilografada/digitada, com a indicação de preço unitário (em moeda corrente nacional,
com até duas casas decimais) e preço total do item (em moeda corrente nacional, com
até duas casas decimais), com indicação do prazo de garantia que não poderá ser
inferior a 60 (sessenta) dias, devidamente datadas rubricadas as suas folhas e
assinada por representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e
deverá conter, além de outras informações de livre disposição, o seguinte:
a) Designação do número desta licitação;
b) Preço unitário e global do item expresso em moeda nacional;
c) Os valores deverão conter 02(duas) casas decimais;
d) Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data de

abertura. Na falta de tal inÍormação será considerado proposto o prazo citado
nesta alínea:

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

iruNtc[plo oE paLMAs oE MoNTE ALTo/BA - cNpJ: 13.E92.590/0ooi-47
Praça da Bandeira, n'. 230, Centro, Palmas de lúonte Aho-BA. CEP: 46.460-000
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7.3

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

í) O prazo da prestação de serviços será imediato após requisição emitida pela
Secretaria Municipal.

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

A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão das
licitantes proponentes às condições deste edital.
Ficam vedadas:
a) a subcontratação total do objeto pela contÍatada a outra empresa/pessoa;
b) a cessão ou transferência total do objeto do contrato.
DA APRESENTAçÃO DA DOCUMENTAçÃO DE HAB|LITAçÃO - ENVELOPE "8"
As licitantes deverão apresentar no envelope "8" - "Documentos de Habilitação",
documentos que demonstram atendimento às exigências indicadas neste item.

7.4

8.1.1 HABILITAÇÃO JURíDI CA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por aÇões, acompanhados de documentos
que comprovem a eleição de seus administradores;

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

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

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

Jurídica)
b) A prova de regularidade Íiscal perante a Fazenda Nacional (Fazenda Federal e

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

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

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

e) Prova de regularidadê tÍabalhista, comprovando a inexistência de débitos
inadimplidos pe[ante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), com validade em vigor;(Pessoa Física
e Pessoa JurÍdica)

Í) As microemp[esas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar,
obrigatoriamente, toda a documentação enumerada no subitem 8.1.2 -
Regularidade Fiscal, mesmo que contenha alguma restrição.

g) RG (Pessoa Física);
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h) CPF (Pessoa Física);
i) Comprovante de residência. Caso a pessoa resida em imóvel de aluguel o

comprovante de residência deverá vir acompanhado do Contrato de Locação, ou
se tiver nome de parentes deverá vir acompanhado de comprovação de
parenlesco; (Pessoa Física)

8.1.3 OUALIFICACÃO ECONÔMICA. FINANCEIRA
a) Certidão Negativa Estadual Concordata, Falência, Recuperação Judicial e

Recuperação Extrajudicial Distribuída, expedida pelo disÍibuidor da sede da
licitante; (Pessoa Jurídica)

b) Cópia do balanÇo patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigível e apresentado na forma da lei, que comprovem a boa 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 propostia; (pessoa Jurídica)

c) As demonstrações contábeis citadas na alínea "b" do subitem 7.í.3, exprimem
com clareza a situação do patrimônio e as mutações oconidas no exercício da
empresa. Tais dados já incorporam o balanço patrimonial, tais como:
demonstração do resultado do exercício, demonstrâção de lucros ou prejuízos
acumulados e demonstração dos fluxos de caixa; (Pessoa Jurídica)

c.1) A Cópia no que se reÍere o subitem 7.1.3 alÍnea "b" deverá constar o Selo
Online do Contador (caso não exista obrigatoriedade do selo no Estado
do domicílio da empresa, apresentar Certidão de Regularidade
Profissional do Conselho Regional do Estado) e, caso a empresa não
seja optante pelo "Simples", deverá conter lambém o registro na Junta
Comercial ou comprovação de documento emitido por SpED Fiscal, com
código de autenticidade(ME e Epp NÃO ESTÃO DESOBRTGADAS DE
APRESENTAR O BALANÇO); (Pessoa Jurídica)

c.2) A empresa interessada que houver sido constituída no exercício do ano
corrente, poderá participar do certame desde que apresente o Balanço
de Abertura e que o seu capital social tenha no mínimo 10% do valor
estímado da licitação;(Pessoa Jurídica)
c.2.1) A demonstração contábil disposta no item c.2 deverá conter a

assinatura do representante legal da empresa, do técnico
responsável pela contabilidade, e a evidência de terem sido
transcritos no livro diário, e este, necessariamente, registrado no
Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC ou
Junta Comercial ou órgão equivalente, salvo para o optante do
SIMPLES. No caso de sociedades civis tais documentos poderão
ser registrados em cartório competente;

c.3) A boa situaÇão financeira da licítante, será aferida pela observância, dos
índices apurados pela fórmula abaixo, cujo cálculo deverá ser
demonstrado em documento próprio, devidamente assinado por
contabilista habilitado. As empresas que apresentarem resultado igual ou
menor que 1 (um) em qualquer um dos índices apurados deve comprovar,
para fins de habilitação, capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo no
limite de í 0% do valor estimado da licitaÇão;(Pessoa Jurídica)

ILG - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL >í,OO

ILG = Ativo C irculante + Realizável aLonqo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
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ILC - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE >1,00

ILC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG - SOLVENCIA GERAL>í,OO

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

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

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

comarca onde se encontre a sede ou domicílio do licitante. (Pessoa Física)
8.1 .4 DOCUM ENTA Ão Do VEíCULo

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

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

c) Declaração do proponente comprometendo-se apresentar a quitaÇão do IPVA e
licenciamento do veÍculo do ano de 2019, no prazo de í0 (dez) dias após
tornarem-se exigíveis os pagamentos das respectivas parcelas pelo órgão
competente conforme modelo do anexo "lX"; (Pessoa Física e Pessoa Jurídica)

8,1,5 DOCUMENTACÃO DO MOTORISTA
a) Os motoristas condutores do transporte escolar deverão ter idade superior a 21

(vinte e um) anos, e carteira de habilitação na Categoria D ou superior, com a
previsão de exercício de atividade remunerada, mediante a apresentaÇáo de
documento comprobatório; (Pessoa Física e Pessoa JurÍdica)

b) Certidão emitida pelo DETRAN de que os motoristas não cometeram nenhuma
infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os
últimos doze meses; (Pessoa Física e Pessoa JurÍdica)

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

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

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

f) Comprovação do vínculo do(s) motorista(s) deverá ser feita através da
apresentação cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

8.1.6 QUA LIFICA ÃO TÉCNICAC

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

8.1.6.í Os Microempreendedores lndividuais - MEI estão dispensados de apresentar a
comprovação do requisito 8.1.6 alínea a.

8.1.7 A licitante !!cye çomprovar no ato da celebraÇáo do instrumento contratual a
orooriedade de pelo menos 30% (trinta por cento) da frota total a ser contratada, se for
ioual ou suoerior a 1 0 dez veículos se for inÍerior a 10 (dez) veÍculos o licitante deverá
comorovata roD riedade de oelo menos 02 (dois) veículo Os documenlos poderão serD

8.1 .8

8.1 .9

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de
notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de ópias,
deverão ser autenticadas por tabelião ou apresentadas os respectivos originais para
conferência pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, na sessão.
Serão aceitas as Ceíidões, em original, obtidas pela lnternet, dentro do prazo de
validade. sujeitando-as a veriíicações, caso necessário.
A documentação exigida nos itens 8.'1 .4, 8.1.5 e 8.í.6.c, deverá ser apresentada no
ato de celebração do contrato.

DA SESSÃO E DOS CRTTERTOS DE JULGAMENTO E ADJUDTCAÇÁO
No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para
recebimento das propostas e da documentaÇão de habilitaÇão, devendo o
representante legal ou seu procurador proceder ao respectivo credenciamento,
COMPROVANDO, possuir os necessários poderes para formulação de propostas
verbais (lance) e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes "A" contendo as propostas
comerciais, que deverão ser rubricadas por ele e membros da equipe de apoio,
coníerindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências contidas no edilal, e
classificará as propostas dos licitantes de MENOR PREÇO POR ITEM e aquelas que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por
cento, relativamente à de menor preço, para cada item licitado.

Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escrilas de preços nas
condições definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de três, para que os representantes das licitantes
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas
propostas escrilas.
Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
representanles das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de íoÍma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes. Os lances verbais serão Íeitos para o
total do item até o encerramento do julgamento deste.
O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de Íorma sequencial,
a apresentar lances veóais, a partir da autora da proposta classificada de maior preço
e as demais, em ordem decrescente de valor.
Em caso de empate das propostas escritas se procederá ao sorteio conforme prescrilo
no arl. 45, § 2" da Lei 8.666/93.
A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará
a exclusão da licitante da elapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pela licitante, para eÍeito de ordenaÉo das propostas.

Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, do VALOR
TOTAL DO ITEM, inferiores à proposta de menor preÇo.
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9.1 0
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9.1 1

9.12

9.1 3

9.1 3.1

9.14

9.1 5

9.16

9.17

Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preÇo e o valor estimado para a contratação, devendo os atos serem
devidamente redigidos em ata.
Declarada encerrada a etapa compelitiva e ordenadas às propostas, o pregoeiro
examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao(s) item(s) e
valo(es), decidindo motivadamente a respeito.
Em caso de empate ficto com Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, o pregoeiro
procederá à convocação da empresa mais bem classificada para apresentar proposta
inferior àquela considerada vencedora do certame. (Art.45, inciso I do Estatuto da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte)
Será considerado empate Íicto a proposta apresentada por Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta apresentada
para o ltem. (Art. 44, § 2" do Estatuto da Microempresa e Empresa de pequeno porte)
Não sendo apresentada proposta inferior àquela considerada vencedora do certame,
será esta mantida, decaindo o direito.
Sendo aceitável a oÍerta será verificado o atendimento das condições habilitatórias da
licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, assegurado o direito
de atualizar seus dados no ato, mediante documentação apresentada na própria
sessão.

Caso a vencedora seja uma Microempresa ou Empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade Íiscal e trabalhista da participante,
a mesma não será inabilltada de imediato, nos termos do que preconiza o Estatuto da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, será concedido o prazo de cinco dias
úteis para regularização das pendências veriÍicadas, podendo ser prorrogado por igual
período, sendo que, a ausência da regularização no prazo ora assinalado impiicarã na
decadência do seu direito de ser contratada, devendo ser analisada à habilitação da
segunda colocada, com fulcro no art. 43, s 1. do Estatuto da Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte.
constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a Licitante
Vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo pregoeiro.

Se a oíerta não for aceitável ou se a proponente não atender as exigências
habilitatórias, o pregoeiro examinará as oÍertas subsequentes, na ordêm de
classificaÇão, até a apuraçáo de uma proposta e da sua respectiva habilitação, sendo
a respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto licitado, para
o qual apresentou proposta, após o transcurso da competente fase recursal.
Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro e
Equipe de Apoio, e voluntariamente pelas Licitantes presentes.
Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham

condições;
b) apresentem valores manifestamente excêssivos ou manifestamente inexequíveis;
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de

impedir o julgamento.

Nas situaÇôes previstas nos incisos 8.8,8.9 e 8.í3.1, o pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
A(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar ao pregoeiro, no
prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas após o encerramento deste pregão, nova
proposta escrita acompanhada de nova Planilha de preços com a planilha de
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11 .2.2

composiÇão de custos, observando o disposto no inciso 7.2, em conÍormidade com o
Anexo V e Anexo Vl deste Edital e de acordo com o correspondente lote adjudicado.
Não será motivo de desclassrficação simples omissões irrelevantes para o
entendimento da proposta, que não causem preluízo à Administração ou lesem direitos
dos demais licitantes.

Da aceitabilidade das propostas:

a) Seráo consideradas aceitas e adjudicadas às vencedoras as propostas que
apresentarem preços compatíveis com o estimado constante em anexo.

b) Serão ainda consideradas aceitas e adjudicadas as propostas para os lotes
exclusivos as ME e EPP localizadas no Município de PALMAS DE MONTE ALTO
ou região cujas oÍertas esteiam até 10% (dez por cento) da melhor oÍerta, com
Íulcro no art.48, § 30 do Estatuto da Microempresa e Empresa de pequeno porte.

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

Após a adjudicação e homotogaÇão do resultado do certame licitatório, a licitante
vencedora será convidadâ, mediante comunicaÇão a credenciada por meio de
protocolo, na sua falta ou de impossibilidade, será remetida via Fax ou e-mail para
êndereÇo constante na proposta, ordem de serviço, autorizando a empresa ou pessoa
física a prestar o serviço, no pÍazo de 15 (quinze) dias.
É facultada a Prefeitura Municipal de PALMAS DE MONTE ALTO, quando a
convocada não comparecer no prazo estipulado no subitem anterior, ou, ainda,
recusar-se, injustificadamente, entregar e cumprir com sua proposta vencedora,
convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classiÍicação, sem prejuízo da
aplicaÇão das sanções previstas neste edital e na legislaçáo.
A aquisição pretendida deverá ser executada em estrita conformidade com as
prescriÇões deste editale seus anexos, que são dele partes integrantes e inseparáveis.
SANçÓES
Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei no. g.666/93 e
posteriores alterações, sujeitando-se os infralores às cominações legais, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.
A inexecução conlratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará a contratada à multa de mora, que será graduada de acordo ôom a gravidade
da inÍração, obedecidos os seguinles limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total

da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatáío em firmar o contrato, ou
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez)
dias contados da data de sua convocaÇão;

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

cl O,7o/o (setê décimos por cento) sobre o valor da parte do servíço não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.

A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
da contratada faltosa, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia plestada
- quando exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua dúerença,
que.será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou,
ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Caso não tenha sido exigida garántia, a
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Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
As multas previstas neste ilem não lêm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.

Será advertido verbalmente pelo Pregoeiro, a licitante cuja conduta vise perturbar o
bom andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do
recinto, caso persista na conduta faltosa.

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

3.555/00 e suas alterações posteriores.

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

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

DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRA
A despesa deconente da conlratação do objeto desta licitação correrá à conta da
seguinte dotaÉo orÇamentária:

UNIDADE oRçAMENTÁRIA 04, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURÂ, DESPORTO E
LAZER

2.099 . PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

2.102. GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

2.235 . GESTÃO DE CRECHES

2.098 - GESTÃO DO ENSINO BÂSICO

2,096 . GESTÃO DO FUNDEB 40%

2.097 . GESTÃO DO PNATE

2,250 . GESTÃO DO ENSINO FUNDAMÊNTAL OSE

ELEMENTO DE DESPESA
3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoçáo

3390.39.00.00 - Oúros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica

FONTES 01 - 19- 15-04

DAS COND|çÔES DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados após o recebimento, conÍerência e aceite do serviço
prestado, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da
proposta, mediante a apresentaçáo da Nota Fiscal/Fatura correspondente, de acordo
com as demais exigências administfativas em vigor.

Antes de efetuar o pagamento, será veriíicada a regularidade da contratada junto aos
órgãos fazendários, mediante consulta "online", cujos comprovantes serâo anexados
ao processo de pagamento.

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

i/tUNrcIPlo OE PALMAS DE MONTE ALTO/BA - cNPJ: 13.892.590/oool {7
Praça da Bandeira, nô 230, Centro, Palmas de Monte Alto-BA, CEPr 46-460-000

Fon€: (77) 3662-21 13 - www.palmasdemonteâlto.bã.gov.br
cpl@palmasdemontealto-ba.gov-br
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13.4

í 3.5

13.6

13.7

13.8

A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
A contratante desconlará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos
do serviço prestado ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.
As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento
dos impostos relacionados com o fomecimento, no mês anterior à realizaçáo dos
Íornecimentos.
Os valores acima poderão eventualmente soÍrer revisão (aumento ou decréscimos)
nas seguintes hipóteses:
a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econôm ico-Íinanceiro inicial do

contrato, na hipótese de sobrevir Íatos supervenientes imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos
da execução do ajustado, ou ainda, em caso de forÇa maior, caso fo(uito, fato do
príncipe e fato da administração, nos termos do art.65, ll, "d" e § 50, da Lei n.
8.666/93;

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

A revisão de preços será feita com Íundamento em planilhas de composiÇão de custos
e/ou preço de mercado.

MuNtclpto DE pal-iras oE MoNTE aLÍo/BA - cNpJ: 13.!92.590/ooo.t {7
Praça da Bandeira, no 230, CentÍo, Pelmas de Monte Alto-BA, CEP: 46.460-000

Fone: (77) 3662-21 13 - www.palmasdemonteatto.ba.gov-br
cpl@palíhasdemontealto.ba.gov.br
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14.1.1

14.
14.1

16.3

16.4

16.2

15.

1 5.1

15.2

í 5.3

16.

16. 1

17.3 Terão prioridade de contratação as ME e Epp sediadas local ou regionalmente até o
limite de 10% da melhor oíerta, com fulcro no art.48, s 30 do Estatuto da Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte.

17.3.1 Não será aplicado o item anterior se a melhor oferta tiver sido ofertada por pessoa
Íísica.

18. oos veÍcutos: ExtGÊNclAS, FtscAltzAçÃo E vtsroRtA
Página 17 de 60 Muxtclpto oE pALMAS oE MoNTE aLÍo/BA - cNpJ: i3.892.590/ooo.t{7

Preça da Bandeira, no. 230, Centro, Palmâs de Monte Aho-BA. CEp: a6.460-000
Fone: (77) 3662-21 13 - www.patmasdemonieallo_ba.gov.br

cpl@palmasdemonlêalto.ba_gov.br
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DAS CONDçÕES DE RECEBTMENTO DO OBJETO DA LtC|TAçÃO
As empresas ou pessoas físicas vencedoras preslarão os serviços nos locais
indicados pela Secretaria Municipal, através de vistoria e termo de recebimento,
observado as especificações contidas no termo de referência, e ainda, a consistência
e a exatidão da Nota Fiscal discriminativa, apresentada em duas vias.
Os técnicos da Prefeitura Municipal de PALMAS DE MONTE ALTO poderão solicitar
informaÇôes e documentos na oportunidade da vistoria, ficando a licitante obrigada a
atender.

DA REVOGAçÃO E ANULAçÃO DO CERTAME
A administraçâo, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente
JUStificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar
a sua nulidade por molivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.
A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual.
As licitantes não terão direito à indenização em deconência da anulação ou revogação
do procedimento licitatório.

DOS RECURSOS
Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente e
motivadamente a intenção de recorÍer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (lrês)
dias para apresentaÇão das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo
intimadas para apresenlar contrarrazóes em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.

O acolhimento de recurso importará a invalldação apenas dos atos insuscetíveis de
ap[oveitamento.
A petiÇão poderá ser Íeita na sessão, e se oral, será reduzida a termo em Ata.
A Íalta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro à vencedora.
Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação à licitante vencedora.
Homologada a licitação pela autoridade competente, a ad.ludicatária seÍá notificada
para entrega do serviço no prazo definido neste edital.
DA PARTTCTPAçÃO OIS MTCROEMpRESAS E EMPRESAS DE pEQUENO PORTE
As microempresas e empresas de pequeno porte, para fazerem jus ao lratamento
dÍferencia do previsto no Estatuto da Microempresa e Empresa de pequeno porte,
deverão declarar o enquadramento como "ME" ou ,,Epp',, conforme modelo de
declaração constanle no Anexo Vlll.
A não apresentação da declaraçáo constante no Anexo Vlll signiíicará a renúncia
expressa e consciente, desobrigando o pregoeiro, de estender à Licitante os
benefícios do Estatuto da Microempresa e Empresa de pequeno porte, no presente
certame. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte é única e exclusiva da licitante que, inclusive, se
sujeitando as sanções legais e penais que possam advlr de uma declaração Íalsa ou
errônea.

16.5

16.6

17.

17.1

17 .2
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1 8.1

'18.1 .1

18.2

18.2.1

18.2.2

tó.1.3

18.3

18.4

18 5

18.6

18.7

18.8

Os veÍculos ofertados paÍa a prestação do serviço deverão estar em perfeito estado
de conservação, exigindo-se que:

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

As vistorias acontecerão em local indicado pelo município de PALMAS DE MONTE
ALTO 15 (quinze) dias após adjudicação e homologação pelo Prefeito Municipal.
Os veiculos destinados a condução coletiva de escolares somente poderão circular
nas vias após preenchidos os seguintes requisitos:
Registro como veículo de passageiros;

AutorizaÇão do órgão de trânsito e ainda pintura de Íaixa horizontal na cor amarela,
com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes
laterais e traseiras da carroceria, com o dístico ESCOLAR.
O proponente vencedor submeterá os veículos a vistorias periódicas (semestrais) na
forma do Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções Normativas e atenderá as
convocações periódicas para vistoria, sempre que se fizerem necessárias, a critério
da Administração;
O Município de PALMAS DE MONTE ALTO poderá flscalizar os veículos e a
documentação do proponente vencedor em qualquer local e hora onde os mesmos se
encontrem;
O Proponente deverá afixar nos veículos que prestarão os serviços, autorização para
circulação emitida por Órgão ou Entidade Executiva de Trânsito do Estado, na parte
interior do veículo, em local visível, com inscriÇão da lotaçâo permitida, observando-se
a capacidade máxima estabelecida pelo fabricante, na forma do disposto no Código
de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 2310911997;

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

O proponente se obrigará a substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
após ser contatado, qualquer veículo que venha a ser danificado ou apresente defeitos
que impeça circulação ou coloque em risco a integridade fÍsica dos usuários;
Os veículos Ônibus, Micro-ônibus ou VAN deverão possuir cortinas ou vidros escuros
com "insulÍilm" para proteção dos discentes contra a exposição da luz solar;
Todos os veÍculos deverão ser câlafetados para prevenir entrada de poeira e água.
DOS MOTORISTAS
O proponente vencedor deverá apresentar a Secretaria Municipal de Educação, para
cada um de seus condutores e ou substitutos, os seguintes documenlos:
Atestado médico atualizado comprovando condiÇões de sanidade física e mental e
este deverá ser renovado anualmente;
Carteira nacional de habilitação categoria D ou E, coníorme o veículo a ser conduzido,
observar a validade e se o curso especializado de transporte escolar está inserido na
mesma, conforme Resolução no168/2004/CONTRAN (art.33), que passou a ser
obrigatória, não valendo a exibiÇáo do certificado, e estar em dia com os cursos de
reciclagem;

Certidão Negativa de condenaÇão criminal, com trânsito em julgado, emitidas pela
Justiça Estadual da Comarca da qual e domiciliado e no município de PALMAS DE
MONTE ALTO e apresentar atestado de bons antecedentes;
Declaração de que está ciente que deverá cumprir os seguintes requisitos, dentre os
demais que se Íizerem necessários:

i,tuNlclPlo oE PALlras DE Ír'toNTE Aj-TO/BA - CNpJ: 13.692.59o/OOO,r-47
Praçâ da Bandeira, no. 230, Centro, Palmas de Monte Alto-BA, CEP: 46.460-000
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a) Obedecer ao disposto no artigo í38 do Código de Trânsito Brasileiro;
b) Írajar-se adequadamente, entendendo-se como tal, o uso de camisa com

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

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

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

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

dos escolares;
g) Facilitar o pessoal credenciado pela Administração a rcalizat a fiscalização;
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 correçáo;
j) Possuir conhecimento do Estatuto dos Direitos da CrianÇa e do Adolescente.
O proponente vencedor deverá apÍesentar para cada um de seus condutores e/ou
substitutos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, o
Certificado do Curso de Direção Defensiva.
O proponente deverá substituir o motorista no ptazo de 48 (quarenta e oito) horas,
caso se faça necessário para melhor execuÇão dos serviços, devendo apresentar os
documentos constantes da cláusula anterior no mesmo prazo, contados da data de
substituição.

DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade
competente, observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei n"
8.666/93, Lei 1O.52OlO2 e legislações pertinêntes.

DAS DTSPOStçÕES FtNAtS
A licitante é responsável pela Íidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
Reserva-se ao pregoeiro e aos técnicos da Prefeitura Municipal de pALMAS DE
MONTE ALTO o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informaçôes
complementares.
No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação
ou indenização, poderá ser;

a) adiada a data da abertura desta licitação;
b) alterada as condiçóes do presente edital, com fixaçáo de novo prazo para a sua

rcalização.

MuNtclplo DE paltúas DE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: .t 3.892.s90/000i {7
PraçÉ da BendêiÍa, n". 230, Centro, Petmas de Monte Alto-BA. CEpr 46.460-000
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a
b

d

21.4 Não se permitirá a qualquer das licitantes solicitar a retirada de envelopes ou
cancelamento de propostas após a sua entrega.

21.5 O desatendimento de exigências formais não êssencials não importará no afastamento
da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualiÍicação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

21.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o inleresse
da Administração, a Íinalidade e a segurança da contrataÉo.

21 .7 Fica entendido que o Edital -Pregão Presencial no 007/201gpp e seus anexos são
complementares entre si, de modo que qualquer informação contida em um
documento e omitida no outro, será considerada.

21 .8 Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo ll - Declaração (inciso XXX|lldo art. 7'da Constituição Federal);
Anexo lll- Declarâ_ção (inciso Vll do art.4'Lei 10.520 de 1710712002):
Anexo lV -REIÁÇAO DAS ROTAS;
Anexo V - Modelo Proposta Financeira;
Anexo Vl - Modelo de Planilha de Composição de preços e Custos;
Anexo Vll - Modelo Carta de Credenciamento;
Anexo Vlll - Modelo da Declaração de Àilicroempresa e Empresa de pequeno
Porte (Estatuto da Microempresa e Empresa de pequeno porte;
Anexo lX - Modelo Declaração De Comprometimento De Apresentação Da
Quitação Do IPVA 2018
Anexo X - Minuta do Contrato
Anexo Xl- Resumo de lnstrumento Contratual

PALMAS DE MONTE ALTO- BA, 31 de janeiro de 2018

POMPILIO R DRIGÜES DONATO
Pregoeiro Oficial

DECRETO NO OO4, DE 09 DE JANEIRO DE 2019

MuNtclpto DE pALirAs DE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: í 3.692.s90/oo0i {7
Praçâ dâ Bândeira, nô. 230, Centro, Palmas de Monte Alto-BA, CEp:46.460-000

F one. \? 7 ) 3662-21 1 3 - www.palmasdemonteâft o.ba. gov_br
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N" Oí4l2O19PMA
PREGÃo PRESENcIAL N. oo7/20í9PP

ANExo t- TERUo oe aereRÊHcte

oBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FíS|CA-PARA SERVTÇO DE
TRANSPoRTE ESCoLAR EM BoM ESTADo DE CoNSERVAÇÃo, CoM ITENS DE
SEGURANÇA EXrGrDos pELo cóDtGo DE TRÂNStro NActoNAL, DEST|NADo Ao
TRANSPoRTE DoS ALUNoS DA REDE PÚBLICA DE ENSINo DESTE MUNIcíPIo DE
PALMAS DE MONTE ALTO.

1. DOS vEícULos
1 .1 . Tipos de veículos autorizados a paíicipar:
1.1.1. Ônibus;

1 .1 .2. Micro-ônibus;

1.1.3. Vans;

1.2. Em caso de qualquer avaria nos veículos, a (o) Conkatada (o) deverá responsabilizar-se,
substitu indo-os, de modo a evitar a interrupção dos servlços do Transporte, daquela ROTA.
1.3. A (O) Contratada (o) fica obrigada (o) a manter os veículos, equipamentos e materiais
necessários ao bom desempenho da Prestação dos Serviços e devem estar em perfeitas
condições de limpeza, uso e manutenÉo necessárias à execução dos serviços.
1.4. Os veÍculos deveráo estar em conformidade com as normas expedidas pelo CONTRAN/
DENATRAN e Portaria DETRAN no 1 153, de 26108120O2, constantes no Anexo l.

1.5. Os veículos deverão ser submetidos à inSpeção inicial e semestral, realizada por uma
Comissão designada pela Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, para
verificação dos equipamentos obrigatórios, de segurança, bem como as condiçóes de
trafegabilidade do veículo.
'í.6. Fica vedada a aposição de inscriçôes, anúncios, painéis decorativos e pinturas nas áreas
envidraçadas do veículo.
1.7. Documento do veículo que executará o transporte (CRLV) para cada uma das linhas.
1 .8. Licenciamento, IPVA e Seguro Obrigatório 2019 quitado ou comprovantes de pagamentos
das parcelas anteriores ao dia da sessão pública.

1.9. Lantemas 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.
1 .1 0. Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia
altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroÇaria, com o dístico
ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela,
as cores aqui indicadas devem ser invertidas.
2. DA PESSOA FíSICA
2.1. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Fazenda Federal e INSS)
será efetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brâsil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN,
reÍerente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU por elas administrados,
em conformidade com as diretrizes da Portaria MF no 358, de O5lO9l2O14:

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

rruNtcÍplo DE paLMAs DE MoNTE ALTo/BA - cNpJ: i3.E92.590/oooí-47
Praçâ da Bandeira, no. 230, Centro, Palmas de Monte Atto-BA, CEP. 46.460-000
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2.3. Prova de regularidade trabalhista, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Debitos
Trabalhistas (CNDT), com validade em vigor;
2.4. Certidão de lnfrações Trabalhistas emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
inclusive quanto as normas de combate ao trabalho infantil e proteção ao trabalhador
adolescente;

3. DOS RECURSOS HUMANOS
3.1. DOS CONDUTORES:
3.1.1. Os motoristas condutores do transporte escolar deverão ter idade superior a 21(vinte e
um) anos, e carteira de habilitaçáo na Categoria D, mediante a apresentação de documento
comprobatório;

3.1.2. Certidão emitida pelo DETRAN de que os motoristas não cometeram nenhuma inÍração
grave ou gravíssima ou ser reincidente em inírações médias durante os últimos doze meses;
3.1 .3. Certificado ou Comprovação de participação de curso especializado, consoante
determina no art. í38. lnc. V do código de Trânsito Brasileiro;
3.1.4. Certidão negativa do registro de distribuição criminal, da empresa e do motorisla,
relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupÇão de menores, renovável a
cada cinco anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização, nos
termos do 4rt.329, da Lei no. 9.503/97;
3.1.5. Alvará de uso de solo emitido pelo Poder Executivo Municipal, conespondente ao
exercício financeiro em curso.
3.2. Os rêquisitos referentes aos condulores e dos veículos deverão ser exigidos no momento
da contratação, ou sempre que houver substituiÇão dos mesmos.
4. DOS PRAZOS E PAGAMENTOS
4.1 . A conlratação vigerá pelo período 0510212018 a 2911212018, conforme calendários
escolares anexos;

4.2. Os pagamentos serão realizados quando da prestaçáo de serviços, ou seja, nos períodos
letivos para as rotas escolares.
5, DAS ROTAS, QUANTITATIVOS DE VEICULOS, QUILOMETRAGENS
5.1. As rotas, quantitativos e quilometragens, serão designados e encaminhados a demanda
conforme Termo de Referência do Edital.

6. CARACTERíSTTCAS DO SERVTçO
6.1 . Os serviços seráo prestados nos dias letivos previstos no calendário escolar, homologado
pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. A interrupÇão dos serviços
dar-se-á nas férias e recessos escolares.
6.2. Os horários de chegada e partida deverão ser rigorosamente obedecidos.
6.3. O motorista será identificado com crachá com foto recente, indicando seus dados
pessoais.

6.4. O motorista deveÍá zelaÍ para que os alunos permaneçam sentados, priorizando a
capacidade do veículo e usem corretamente o cinto de segurança.
6.5. O motorista deverá zelar para que os alunos embarquem e desembarquem do veículo
nos locais indicados no contralo, zelando pela segurança dos mesmos.
6.6. O motorista deverá manter a porta do veículo fechada, durante todo o percurso.
ô.7. A empresa deverá comunicar à Unidade Escolar e a Secretaria Municipal de Educação,
de imediato, qualquer oconência anormal ou acidente que se verifique durante a execução
dos serviços.
6.8. A documentaçáo relativa ao veículo e ao motorista deverá manter-se em ordem e de
posse do condutor.

MUNICIPlo DE PALMAS DE MoNTE ALTo/BA _ cNPJ: 13.E92.590/oool{7
PrâÇâ da Bandeira, no. 230, Centro, Palmas de lúonte Alto-BA. CEPt 46 460-000

Fone: (77) 3662-2113 - www.palmasdemonteatto.ba gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br
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6.9. A empresa ou pessoa física vencedora apresentará no primeiro dia útil do mês
subsequente ao da prestação do serviço Relatório detalhado dos serviços prestados,
contendo: datas, períodos, nomes dos alunos, ocorrências, e demais inÍormações que se
fizerem necessárias.

7. DA INSPEçÃO E/OU V|STOR|A DO VEÍCULO
7 .1 . Parc realização das inspeções/vistorias dos veículos será designada Comissão, atfavés
de Portaria, pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Superintendência de
trânsito;
7.2. As inspeções/vistorias dos veículos serão realizadas no Departamento de Trânsito deste
Município, localizado na Rua Joaquim Chaves, 390, Baino Santo Antônio, nesta Cidade, após
10 (dez) dias da homologação e adjudicação assinadas pelo PreÍeito Municipal.

7.3. A empresa ou pessoa física reíerida acima deverá comparecer munida de documento de
identiÍicação.

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

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

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

8. DA FTSCALZAÇÃO

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

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

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

8.4. Será averiguada ainda a situação do veículo de transporte escolar, como pintura de faixa
horizontal na coÍ amarela, com 40 centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão
das partes laterais e traseira da canoçaria, com a identiÍicação ESCOLAR; O veículo deve ter
cintos de segurança em número igual à lotação e extintor de incêndio com carga de pó químico
seco ou de gás carbônico.

8.5. Será averiguado pelo fiscal se o motorista e o veículo acoslados na documentação de
habilitação da licitação são os mesmos que estão trafegando e transportando os alunos do
transporte escolar.

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

10. DAS SANçÓES
10.1. Em qualquer uma das hipóteses antes elencadas, estará o faltoso suieito às seguintes
sanÇões:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de participar em licitaÇão e impedimento de contratar com
a PreÍeitura Municipal PALMAS DE MONTE ALTO, por prazo não superior a dois anos;
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d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
Íaltoso ressarcir este Ministério pelos prejuÍzos resultantes e depois de deconido o prazo da
sanÇão aplicada.

10.2. A sanção de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito
Municipal, sendo facultada a defesa prévia da inleressada no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos
de sua aplicaçáo.

1 0.3. A(o) licitante convocada(o) dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar
injustificadamente a proceder à entrega, apresentar pendências lunto aos cadastros da
AdministraÇão Pública, deixar de entregar ou apresentaÍ documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
Íraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar
e contratar com a Prefeitura Municipal de PALMAS DE MONTE ALTO pelo prazo de até 5
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, ficando ainda
suleita à multa de 5% (cinco por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizado,
sem prejuízo das demais cominações legais.

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

1 1. DAS DTSPOSTçÔES GERATS

11.1. A empresa contratada Íica obrigada a ATENDER às Unidades Escolares observando o
horário de início e final das aulas, organizando então suas linhas, de Íorma que os alunos não
sejam prejudicados em carga horária, ou seja, deverão ser entregues à escola ate o horário
do início das aulas e recolhidos somente após o término das mesmas.

11 .2. Fica estabelecido um limite de í 5 (quinze) minutos para o recolhimento dos alunos, que
serão transportados aos seus respectivos domicílios ou paradas de ônibus, dentro das rotas
estabelecidas neste edital.
1 1.3. Constitu ir-se-ão exceções, casos em que as atividades pedagógicas estendam-se após
o horário coslumeiro, que a empresa ou pessoa física contratada deverá ser avisada com
antecedência por escrito pela Secretaria Municipal de Educação.

1 1.4. Todas as despesas com manutenção de frota, funcionários, encargos e tributos a que
vier incidir serão de total responsabilidade da Contratada.

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

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

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

1í.8. A(o) Contratada(o) fica obrigada(o) a Íornecer e exigir de seus funcionários o uso de
todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor e os que forem
solicitados pela Fiscalização.
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11.9. A(o) Contratada(o) Íica obrigada(o) a afastar ou substituir dentro de 24 horas, sem ônus
para o Município, qualquer funcionário que, por solicitação da Fiscalização, não deva
continuar a participar da execução dos serviços, desde que devidamente justificado.

Descrição do Capítulo Xlll do Código de Trânsito Brasileiro;

cÓDIGo DE TRÂNs[o BRASILEIRo

cAptTULO Xilt - DA CONDUçÃO DE ESCOLARES

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

| - registro como veículo de passageiros;

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

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

lV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;

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

Vl - cintos de segurança em número igual à lotação;

Vll - outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.

Atl. 137. A autorização a que se refere o artigo antenor deverá ser afixada na parte interna
do veículo, em local visÍvel, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução
de escolares em número superior à capacidâde estabelecida pelo fabricante.

Art. 1 38. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os
seguintes requisitos;

| - ter idade su perior a vinte e um anos;

ll - ser habilitado na categoría D;

ilr - (VETADO)

lV - não ter cometido nenhuma infraÇão grave ou gravÍssima, ou ser reincidente em
infraÇões médias durante os doze últimos meses;

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

Art. 139. O disposto neste CapÍtulo não exclui a competência municipal de aplicar as
ext ências previstas em seus regulamentos, para o trans rte de escolares

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

Decreto n.o 00212017

MuNtclplo oE paLMAs oE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: í3.892.s90/0001.47
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Fone: l77l 3662-2113 - www.palmasdemontealto. ba.gov.br
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NO Oí4l2O19PMA

PREGÃo PRESENcIAL N. Oo7/20í9PP

ANExo [ - DECLARAÇÃo DE REGULARTDADE euANTo Ao TRABALHo Do MENoR

DECLARAçÃo DE REGULARIDADE QUANTo Ao TRABALHo Do MENoR

Razão Social da Ll ITANTE , inscrita no CNPJ sob o no _, sediada na
endere m , declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXlll,

do artigo 7'da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1., da Lei n.
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho,
menores de í 6 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de í 4 anos.

local, _ de de 2019

(Nome e assinatura do Declarante)

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

MuNrclpro oE pal-iras DE ÍrtoNTE aLTo/BA - cNpJ: .í 3.E92.590/000 í {7
Praçâ da Bandeira, n'. 230, Cenlro, Palmâs de Monte Aho-BA, CEP: 46-460-000

Fone (77) 3662-21 13 - www.palmâsdemonteafto.bâ.gov.br
cpl@palmasdeíhontealto.ba.gov br
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', lg

. sediada na

PROCESSO ADMINISTRATÍVO NO 01 4/2O19PMA

PREGÃO PRESENCIAL N' OO7/20ígPP

ANEXO il - DECLARAçÃO DE tNEX|STÊNCtA DE FATO tMpEDtTtVO DA HAB|L|TAçÃO

DECLARAçÃO DE |NEXISTÊNC|A DE FATO tMpEDÍTtVO DA HAB|L|TAçÃO

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

penas da Lei, para os fins requeridos no inciso Vll, do artigo 4'da Lei n' í0.520 de 17 dejulho
de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação conslante do subitem 5.1.1 do
presente edital.

LOCAL, _ de de 2019

(Nome e assinatura do Declarante)

Observações:

. Emitir em papel timbrado da empresa;

. Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento

. Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal.

MUNICÍPIO DE PALi,IAS DE MONTE ALTO/BA _ CNPJ: ,I3.E92.590/OOOí {7
Praça da Bandera, n'. 230, Centro, Palmas de Monte Alto-BA, CEP: 46.460-000

Fone: (77) 3662-21 1 3 - www.palmasdemontealto.ba.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba-gov.br
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N' O1 4/20í9PMA
PREGÃO PRESENCIAL N' OO7/2O1 9PP

ANEXO IV - RELAÇÃO DAS ROTAS

PLANILHA DE TRANSPORTE ESCOTÁR

ROTA/
MAPA

ROTEIRO DESTINO TURNO VEICULO KM
PAVIMENTADO

KM SEM
PAVIMENTO KM IDA KM IOA E

VOLTA
LOTE í

1A BICO OURO / MANGUEIRA /
ASSENTAMENTO / NOVA ESPERANÇA BARRA DO RIACHO MATUTINO ôNTBUS - 44

PASSAGEIROS 0,47 11.28 17,75 35,50

íB BICO DURO / I,lANGUEIRA /
BOOUEIRÁOZINHO SEDE DO IUUNICÍPIO VESPERTINO ôNtBUs - 44

PASSAGEIROS 10,8s 6,00 '16,85 33,70

TOTAIS 11,32 23,28 34,60 69,20

LOTE 2

2A
FAZ,MARCOS GUERRA / FAZ, OE BITA /

POÇO DE PEDRAS / CASA VELA / OLARIA
DISTRITO OO PINGA FOGO MATUTINO ôNtBUs - 44

PASSAGEIROS 1.80 17.90 í9,70 39,40

28 FAZ,MARCOS GUERRA / FAZ. DE BITA /
POÇO DE PEDRAS / CASA VELA / OLARIA SEDE DO I\,4UNICIPIO VESPERTINO ôNtBUs - 44

PASSAGEIROS
'16,30 17,90 34,20 68,40

2C
FAz,I\4ARCOS GUERRA / FAZ. DE BITA /

POÇO DE PEDRAS / CASA VELA / OLARIA SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO ôNtBUs - 44
PASSAGEIROS 16,30 '17,90 u,20 68,40

TOTÀS 34,40 53,70 88,10 17C,20

LOTE I
3A

ÁGUA BoA / STSNANDE / ALTAT\,flRA /
PARACATU SEDE DO IUUNICIPIO I\.4ATUTINO

ôNTBUS - 44
PASSÂGEIROS 4,10 8.92 13,02 26,04

3B
ÁGUA BoA / RU[.4Ão / cAVALo RUSSo /

REPRESA SEDE DO MUNICIPIO VESPERTINO ôNTBUS - 44
PASSAGEIROS í't,00 í3.38 24.38 48,76

3C
ÁGUA BoA / SISNANDE / ALTAMIRA /

PARACATU SEDE DO I\,,IUNICIPIO NOTURNO ôNtBUs - 44
PASSAGEIROS 4.10 8,92 13,02 26,ü

TOTAIS 19,20 31,22 50,42

4

í00,84

MUNrcIPlo DE PALMAS oE MoNTE ALTo/BA _ cNPJ: í3.E92,590/oooI47
Praça da Bandeira, no.230, Centro, Palmas de Monte Alto-BA, CEP: 46.460-000
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(
9.,u

LAGOA DA VACA / ALAZÀO / LII\,4EIRA /
BARRIGUDA / RANCHO DAS MÃES / SEDE RANCHO DAS [,4ÀES l\,IATUTlNO

TOTAIS

ôNrBUs - 44
PASSAGEIROS 22,74

6,55

22,16 44 90 89,80

LOTE 5

TOTAIS

i,UNrc[Plo DE PALMAS OE MONTE ALTO/BA _ CNPJ: I3.E92.590/OOOí.47
Praça da Bandeüa, n".230 Cenlío, Palmas de túonte Alto-BA, CEpi 46.460-000
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4

5

22,74 22,16 44,90 E9,EO

LAGOA DO MOURÁO / LAGOA DO N4ATO /
LAGOA DO CHICO / GRAIUA / PAGA

TEMPO / BARRIGUDA
RANCHO DAS I,llÃES MATUTINO ôNrBUs - 44

PASSAGEIROS 655 32.24 38,79 77,58

32,24 36,79 77,g

6

MADEIRÁ CORTADA / CURAL
DERRUEADO / PÉ DE SERRÂ / MALHADA
GRANDE / LAGOA DO MATO / VILA PRETA

/ ALAZÁO / VARGEM COMPRIDA

RANCHO DAS MÂES MATUTINO ôNTBUS - 44
PASSAGEIROS 50,10 50,10 100,20

TOTAIS 50,10 50,10 í00,20

7 SEOE / RANCHO OAS [,,tÃES / ALAZÁO /
BARRIGUDA / LAGOA DE PEDRO SEDE DO I\,!UNICÍPIO VESPERTINO ôN|BUS - 44

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

TOTAIS 37.00 27,36 6/r.36 124,72

SEDE OO MUNICÍPIO VESPERTINO 2,80 46,95 49,75 99.508

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

ôN|BUS - 44
PASSAGEIROS

TOTAIS 2,60 46,95

SEDE DO MUNICÍPIO 2,60 31.30 67,80

50

I

;l:

49,75

33,90

LOTE E

VESPERTINO
TANQUE VELHO / SANTA HELENA /

ESPTNHETRO / BOt MORTO / BRAÇO DE
CAPOEIRA

ôN|BUS - 44
PASSAGEIROS

ll

87,t0TOTAIS 2,60 3í,30

LOTE IO

33,90
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(
Ê

eÉ
SEDE DO IVUNICiPIO VESPERTINO ôNtBUS - 44

PASSAGEIROS 3,40 48 70

48,70

52 10 104,20

VARGEM ALTA / LAG, DE CANUOO /
BARRO PRETO i BOI MORTO / 8RAçO DE

CAPOEIRA

LARANJEIRA / MARIMBO / IUATA VERDE /
CAFÉ SEN' TROCO

TOTAIS

UUNrcIPlo DE PALÍI.IAS OE ÍÚONTE ALTO/BA _ CNPJ: 13.892.590/OOOI.47
Praça da Bandeira, n'. 230, Cenko, Palmas de Monte Atio-BA. CEpt 46.460-000
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10

JUREI\4A / PINDOBA / TOCAIA / VARGEI\,1
ALTA / LAGOA DE CANUDO / BARRO

PREÍO / BOt f.rORrO / BRAÇO DE
CAPOEIRA

TOTAIS 52,10 104,20

11 SEDE DO IUUNICIPIO NOÍURNO oNtBUs - 44
PASSAGEIROS 3,40 28 50 31,90 63,80

3,40 28,50 31,90 63,60

12
PINDOBA / BALDO / COVÁO / LAGOA DO

COURO / CARAIBAS / MUOUÉM ESPRAIADO VESPERTINO ôNrBUs - 44
PASSAGEIROS 34,46 34,46 68,92

TOTAIS 34,46 34,46 ô0,92

í3 7ô,00

LOTE 3

I\4ATUTINOESPRAIADO

TOTAIS

38.00

38,00

38,00

38.00

PINDOBA / JUREMA / EALDO / COVÃO /
LAGOA DO COURO / CARAIBAS /

t\,tuouÉM

ôNIBUS - 44
PASSAGEIROS

í44 CURRAL NOVO / CEDRO / PEDRA DE
FOGO ESPRAIADO VESPERTINO ôNtBUS - 44

PASSAGEIROS 20,98 20,98 4í,96

20,98 20,98 4'1,96
CURRAL NOVO / CEDRO / PEDRA DE

FOGO
115 NOÍURNOESPRAIADO

TOTAIS

ôNIBUS - 44
PASSAGEIROS

41,96 4í,96 83,92

15 ANGICO / I\,,IARIi I\,IUOUÉM ESPRAIADO MAÍUTINO ôNTBUS - 44
PASSAGEIROS 12,14 12,14 24,28

TOTAIS 12,'14 12,14 24,2a

164 DISTRITO DE PINGA FOGO s,00 9,50 18,50 37,00

LOÍE IG

I\,lATUTINO ôNTBUS - 44
PASSAGEIROS
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MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

{
*t,,ffi

168
LARANJEIRA / FAZENDA CUIVBICA i

I\,,IARII\,l8O / I\4AÍA VERDE / CAFÉ SEI\,I
TROCO

SEDE DO MUNICIPIO VESPERTINO

MUNICÍPlo OE PALMAS DE MONTE ALTO/BA _ CNPJ: 13.E92.590/OOO'I47
Praçâ da Bandeira, n'. 230, Cêntro, Palmas de Monte Alto-BA, CEP: 46.460-000

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

ôNtBUS - 44
PASSAGEIROS

9,10 18,40 21,50 55,00

NOTURNOí6C

. LOTÉ 17

sEDE Do NruNrclPro

TOTAIS

9,'10

27,20

7,10

35,60

16,80

62,80

33,60

125,60

ôNTBUS - 44
PASSAGEIROS

I\,4ARIMBO / LARANJEIRA / [/AÍA VERDE i
cAFÉ sEN4 TRoco

37,16 74,32I\4AIUTINO
ôNTBUS - 44

PASSAGEIROS
37,16RANCHO DAS I\,,IÃES17

AToLEtRo / t\tANDACARU / ÁGUA VERDE /
CALDEIRÁO DA JUREMA / PASSAGEIV i

NINHO DE i.4ARRÊCAS / VARGEM
COMPRIDA

37,í6TOTAIS

LOTE 1E

74,3237,í6

48,85 97,70MATUTINO ôN|BUS - 44
PASSAGEIROS 48,85RANCHO DAS MÁESíE BARRA i TAPERA / POÇO DO SACO /

ÁGUA VERDE / NINHO DE IUARRECA

4E,E5 97 t0TOTAIS

'ilrrlLOÍÊ l9

48,85

35,65 35,65 7í,30NOTURNO
ôNtBUs - 44

PASSAGEIROSESPRAIADO19

-tocen 

I ptr.roogn / BALDo / covÁo /
LAGoA Do couRo / CARAIBAS /

MUouÉÀ,í
35,65 35,65 7í.30TOTAIS

27 ,10 54,20NOTURNO
VAN,16

PASSAGEIROS 20,60 6,50SEDE DO I\4UNICIPIO20
RANcHo DAs [4ÃÉs / PAJEú / CABEÇA

DO BOI / LAGOA DAS CABAÇAS /
LAGOINHA DAS PEDRAS

27,10 ,2020,60 6,50TOTAIS

l

28,48 31,28 62,56NOTURNO
MrcRo ôNrBUs - 25

PASSAGEIROS
2,80SÉDE DO N,IUNICiPIO21

ARoE|RA / |TAUNA / ÁcuA BRANCA /
oATANA / JAGUARÉ / CURRAL DE

PEDRAS / AGRESTINHO

28,48 31,24TOTAIS 62,562,AO
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MUNIC|PIO DE PALMAS OE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

(

@
22

CURRALINHO / NOVA PALI\ilAS / BARRA /
GENIPAPO / I\4ATA VERDE / GENIPAPO i

CAFÉ SE[,1 TROCO
DISTRITO DE PINGA FOGO MAÍUTINO

t\flcRo ÔN|BUS - 25
PASSAGEIROS 9,10 44,90 54,00 108,00

TOTÀS 9,10

21,74

LOTE 23

LOÍÊ

TOTAIS

MUNICÍPIO OE PALMAS DE MONTE ALTO/BA - CNPJ: 13.892.590/0001.47
Praça da Bandeira, n'- 230, Cenlro, Palmas de Monte Aho-BA, CEP 46.460-000

Foôer (77 ) 3662-21 13 - www.palmasdemontealto.ba-gov.br
cpl@palmasdemontealto ba gov.br

44,90 54,00 í08,00

t\,lrcRo ÔNtBUs - 25
PASSAGEIROS

21.78 7.47 2S,25 58.5023 FAZENDA PÉ DE SERRA / I\,íANGUEIRA SEDE DO MUNICIPIO VESPERTINO

7,47 29,25TOTAIS 50,50

NOTURNO
VAN 16

PASSAGEIROS 18,10 4,80 22,90 45,8024Á ITAPICURU / PINGA FOGO / OLARIA /
CAFÊ SE[,1 TROCO

SEDE DO IVUNICIPIO

SEDE DO IVUNICÍPIO VESPERTINO ôN|BUS - 44
PASSAGEIROS

í 8.'10 1,20 '19,30 38.60245 ITAPICURU / PINGA FOGO / CAFÉ SE[,,t
TROCO

36,20 6,00 12,20 84,'10TOTAIS

14,90ANGICO MATUÍINO VAN 16
PASSAGEIROS

1 ,45 7,4525Â PEORA DE FOGO / CEDRO

3,91 3,91 7,82PEDRA DE FOGO / CURRAL NOVO CÊDRO VESPERTINO
VAN 16

PASSAGEIROS2sB

1'1,36TOTAIS

3,10 23,57 26,6726 SEDE DO MUNICIPIO

í 36

53,34

LOTE ?6 ,

VESPERTINO

2:2,12

MrcRo ÔNt8us - 25
PASSAGEIROS

LEÃO / JAGUARÉ/ CURRÂL DE PEDRr'./
AGRESTINHO/ SEDE

13,3.43,í0 23,57 26,67TOTAIS

10,20 \0.20 20,40LAGOA DO ARROZ / BAIXA DO AUGUSTO EARRA DO RIACHO VESPERTINO VAN 16
PASSAGEIROS27

LOTE 28

20,4010,2010,20

18,42 1A,42 36.84BARRA DO RIACHO / EARRIGUDO /
FAZENDA DE BITA i LAGOA DO ARROZ BARRA DO RIACHO MATUTINO VAN 16

PASSAGEIROS284

BARRA DO RIACHO VESPERTINO VAN ,16

PASSAGEIROS 18,42 1A,À2 36,842EA
BARRA DO RIACHO / BARRIGUDO /

FAZENDA DE BITA / LAGOA DO ARROZ

,\'
$

Cr
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@
TOTAIS 36,64 36,84 73,6E

LOTE 29

TOTAIS

LOTE

MUNICÍPlo OE PALMAS OE MONTE ALTO/BA - CNPJ: 13.892.590/OOO,I{7
Píaça da Bandeira, no.230, Centro, Palmas de lúonte Alto-BA, CEP:46.460-000

Fonei (77) 3662-21 13 - www.patmasdemontsalto.ba.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br

29
PASSAGEI\,,I / TRÊS IR[,4ÃOS / NINHO DE

IUARRECAS SEDE DO À,,IUNICIPIO NOTURNO VAN ,16

PASSAGEIROS 2,80 17.76 20.56 41,'t2

2,80 17,76 11,12

LOTE 30

20,56

30
SEDE/ BOI MORTO/ SITIO CANTO DO

[.ltORRINHO/ GAi.4ELEIRINHA LAGOA DE
CANUDO

SEDE DO I\,íUNICÍPIO MATUTINO ôNTBUS 1,41 33,93 35,34 70,68

TOTÀS 33,93 35,34 7O,GE

31
SEDE/ CATANÁ./ AGUA BRANCfu VARGEI\4

COMPRIDA,i AROEIRAS SEDE DO MUNICIPIO VESPERÍINO ôNTBUS 2,65 43,82 46,47 9494

TOTAIS 2,65 43,82 16,17 02,94

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

JUREMÁ'/ CALDEIRÁO DA JURÊMA
SÊDE DO MUNICIPIO VESPERTINO ôNrBUs 4,77 30,21 34,98 09,96

TOTAIS 4,77 30,2í

LOTE 33

69.9834,98

33
GOLFOS/CURRALINHO/GENIPAPO/

TANAJURAJMARIMBO/LARANJEIRA/ BOM
JARDIM/MATA VEROE

SEDE DO MUNICIPIO VESPERTINO ôNTBUS 9,'t 0 50.04 59,14 118,N

TOTAIS 9,í0 50,04 rtE,2859,í 4

s
\
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w MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO O1 4/2O19PMA
PREGÃO PRESENCIAL N' OO7/2O19PP

ANEXO V - PROPOSTA FINANCEIRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA SERVIÇo DE TRANSPoRTE ESCoLAR EM BOIVI ESTADo DE
CONSERVAÇÃO, COM ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELo cÓDIGo DE TRÂNSITo NAcIoNAL, DESTINADo Ao TRANSPoRTE
DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO.

PLAIIII.}UI OETRA SPORIE ESCOI.AR

ROTÀ/
I.tAPA

ROTEIRO DESTINO TURNO vEÍcuLo x
PAVII'ENTAOO

KÍi,! sEt
PAVIMEIITO

KM IDA
( IDA

E YOLÍA
K ur{ÍrÁRo (R0 t« ÍoÍAL (Rt)

íÂ BICO DURO / I,TANGUEIRA /
ÂSSENTÁIíENTO / NOVA ESPE

BARRÂ OO RIACI]O MATIJTINO ôNrBUs.44 PASSAGEtRos 0.47 17,28 17,75 35,í)

íB BICO DURO / I!,IANGUEIRA/

BOoUEIRÀozINHo

SEDE Do MUNtclPto VESPERTINO ôNlBUs -,4i PASSAGEtRos 10 85 6,00 16,85 33,70

TOTA'S 11,32 23,28 34,50 or0
ÍOTAL OIA

TOTAL DIA . 2()(l DIÂS LEÍIVOS

ÍÍoTAL POR EXTEXSO)

FAZ,MARCOS GUÊRRA/ FAZ, DE BITA/
POÇO DE PEDRAS / CASA VELA /

ol.ARlÂ

DISTRITO DO PINGA

FOGO
MATUTINO ôNtBUS - 44 PAssAGEtRos 1,80 17,90 19.70 39,40

28
EÁZ,MARCOS GUERRA / FAZ. OE SITA/

POÇO DE PEDRAS / CASA VÉLA /
OLARIA

sEoE Do MUNrclPro VESPERÍINO ôNlBUS.{4 PASSAGEtRos 16,30 17,90 34,20 68,40

2C

FAz,MARCOS GUERM/ FAZ OE BITA/
POçO OE PEDRÁS / CASA VELA /

OLARIA
SEDE Do MUNIciPIo NOTURNO ôNtBUS - 44 PAssAGErRos í6,30 17,90 v.20 68,40

TOTAIS 34,{0 53,70 88,í0 í?6,20

TOTÂL DIA

roÍÂL 0tÂ - 200 DtÂs LÊTtvos

MuNrclplo oE paLMAs oE MoNTE aLÍo/BA - cNpJ: i 3.892.590/ooo1{7
Praça da BandeÍâ n..230, Centro, Palmas de Monle Alto-BA. CEp:46_460-000

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

,,t ,

9$
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MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR OE LICITAÇÓES E CONTRATO

(TOTÂL POR EXTENSO)

LOIE 3

3Â AGUA 8OA / SISNANDE / ALÍAMIRA /
PARACATU

SEDE OO MUNICIPIO I\,IAÍUTINO ôNtBUS -44 PASSAGE Ros
4,10 E92 13 02 26,04

3B ÀGUA 8oA / RU[4ÃO/ cAVALo RUSSO /
REPRESA

sEDE OO [4UNtClPlo VESPERTINO ÔNIBUs.44 PASSAGEIROS
11,00 13,38 24 38 46,76

3C ÀcuA BoA / stsNANoE / ALTAtt{tRA i
PARACATU

SEDE OO MUNICIPlO NOTURNO ôNTBUS -44 PASSAGEIRoS
4,10 8S2 13 02 26,04

TOTAIS í9,20 31,2:) 50,12 í00,84

TOTAI. DIA

TOTÂL 0tÂ - 200 D|AS LETTVOS

tloÍaL PoR EXTEXSo)

LOÍE 
'

I
LAGOA DA VACÂ / ALAZAO / LIMEIRA /

BARRIGUOA / RANCHO OAS i,,IÁES /
SEOE

RANCHO OAS MÁES MATUTINO ôNrBus - 44 PASSAGErRos 22,74 22,16 44.90 89,E0

TOTÀS 22,71 22,16 11,90 rc,o
TOTAL DIA

IOTAL DIÂ . 2OO OIAS LETIVOS

(TOTAL POR EXTENSO)

LÂGOA DOMOURAOi LÂGOÂ DO MATO

/ LÁGOA DO CHICO / GMMA / PAGA

TEMPO / EARRIGUDA

MNCHO DAS MÀES MATUTINO ôNrBUs - {4 PAssAGErRos 6,55 32 24 38,79 ft,58

TOTÀS 5,55 32,21 38,79 n5a
TOTAI OIÂ

ÍoÍAL 0lÂ - 200 otas LEÍtvos

ooÍaL PoR ExÍE{lio)

LO]E G l;il

6

I\,{AOEIRA CORÍADA / CURÁL

DERRUBADO / PÉ DE SERRÂ/
MALHADA GRANDE/ LAGOA DO 1\íATO /

VILA PRETA / ALAZÃO / VARGÉM

COMPRIDA

RANCHO DAS MÁES MATIJTINO ôNtBUs- 44 PAssAGEtRos
50 10 50,10 t00,m

Página 35 de 60 MUNICÍPlo DE PALMAS DE MONTE ALTO/BA - CNPJ: í3.892.590/0001.47
Preça da Bandeira, no. 230, Cenko, Palmas de Monle Atto-8A, CEP 46.460-000

Fone: (77) 3662-21 13 - www.palmasdemonleallo-ba.gov.br
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w MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATO

TOTÂIS 50,í0 50,10 í00.20

TOTÁL OIÂ

TOTAL OIA.2()(l DIAS LETIVOS

(TOTAL POR EXTENSO)

IúUNrcIP|o DE PALMAS DE MONTE ALTO/BA_ CNPJ: ,I3.E92.590/OOOí.T7

PraÇa da BandeiÍa, n". 230, Centro, Palmâs de Monte Aho-BA, CEp: 46.460-000
Fone: (77) 3662-21 13 - www.patmasdemonreatto.ba.gov.br

cpl@palmasdemontealto.ba-gov.br s

LOIE 7

f SEDE / RANCHO DAS MÃES / ALAZÁO /
BARRIGUOA / LAGOA DE PEDRO

SEDE DO MUNICIPIO VESPERTINO ôNtBUs - 44 pAssAGEtRos 37.00 27 36 64.36 1n,72

TOTAS 37,00 21,36 61,36 1a,n
TOTAL OIA

TOTAL OIA.2OO OIAS LETNOS

(TOTAL POR EXTENSO)

AROEIM/ ITAUNA/VARGEM
CUI\,'PRIDA / LÂGOA DA POSSE / AGUÂ

BRANCA / CâRAIEINHA / CATANÂ /
JAGUÁRÉ / CURRÂL OE PEDMS /

AGRESTINHO

SEDE OO MUNICIPIO VESPERTINO ÔNIBUS- 44 PASSAGEIRoS 2.80 46,95 49.758 99,í)

TOTAIS 2,80 46,95 49,75 90,50

(TOTAL POR EXÍENSO)

TOTAL DIÂ

TOTAL 0!A - 200 otÂS LETMS

SEDE OO MUNICIPIO VESPERIINO 2.60 3130 33,S0
I ÔNI8Us.44 PASSAGEIRoS 67,8{)

TANQUE VELHO / SANTÂ HELENA/
ESP|NHEtRo i Bol|RTO / BRAÇo DE

CAPOEIRA

I LOIE e

TOTÂIS 2,60 31,30 33,9t) 87,ú

[roTAL POR EXTEi{So}

TOTÂL DIÁ

TOTAL DIA.2()() OIAS LETIVOS
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ffi MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÓES E CONTRATO

r0
JUREÀ,tA i PINDOSA / ÍOCAIA / VARGEM

ALIA i TAGOA OE CANUDO i BARRO

PRETOi 80lM0RT0 / 8RAÇ0 DE

CAPOEIRA

SEOE DO MUNICiPIO VESPERTINO ÔNI8Us .44 PASSAGEIROS

TOTÂIS

340 48 70 5210 104,m

40 70

TOTAL OIA

TOTAL DIÂ .20! DIAS LETIVOS

$(à

10,í.20s2,10

[roTAr PoR EXTENSO)

ll SEOE DO MUNICIPIO NOTURNO 63,80

ô3,t0

340

3,40

LOTE'TI

TOTAIS

ôNtBUS.44 PASSAGE|RoS 28,50

28,50

3190

3í,90

VARGEM ALTAi LAG DE CANUDO /
BARRO PRETO/ 8OI MORTO / BRAçO

OE CAPOEIRA

TOTAL DIÂ

TOTAL OIA . 2OO DIAS LETIVOS

(ÍoTAL POR EXTENSO)

3{,46 34 4612 ESPMIADO VESPERTINO 68,92ôNrBUs - ,44 PAssAGEtRos

LOIE í2

PINOOBA / BALOO i COVÀO / LAGOA DO

CÔURO/ CAMISÂS / MUOUÉM

ÍoÍÀs 34,46 3,1,46 ôÀ02

TOTAT OlA

TOTÂL OIÂ. 2OO DIAS LETIVOS

(TOTÂL POR EXTENSO)

t; ll

MAÍUTINO ÔNIBUS- 44 PASSAGEIROS 38,00 38,00 76,0{)13

PINDOBA / JUREI\,TA / BALDO i COVÁO /
LAGOA OO COURO / CARAIEAS /

MUQUÊM

ESPRAIADO

38,00 38,00 7q00TOTÂIS

TOTAL DIA

TOTAL otA - 200 DtÀS LETTVOS

(toTAL POR EXTENSO)

LOIE í'
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,@ MUNICiPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇOES E CONTRATO

114
CURRAL NOVO / CEORO/PEDRA DE

FOGO
ESPRAIADO VESPERÍINO ÔNIBUS.44 PASSAGEIRoS 20.98

ESPRÂIAOO 20 98

MUNrcIPIO OE PALMAS OE MONTE ALTO/BA _ CNPJ: ,I3.692.590/OOO,I {7
Praça dâ Bandeira, no. 230, Centro, Palmas dê Iúonte Alto-BA. CEPi 46.460-000

Fone: (77) 3662'21 1 3 - www.palmâsdemontêalto.ba.gov.br
cpl@pelmasdemontealto.ba.gov.br

20.98 41,96

a\g

ta8 CURRÁL NOVO /CEDRO/ PEORA DE

FOGO
NOTURNO ôNrBUs - 44 PASSAGEtRos 20.98 41,96

TOTAIS 41,96 41,96 e3,t2

ÍOTAL DIA

TOTAL DtÁ - 200 DtÂS LETTVOS

0oTAL POR ÊXTENSO)

LOÍE t5

't5
ANGICO / MAR / [4UOUÉÀ,{

ESPRÂIAOO MATUTINO ôNtBUs - 44 PASSAGETRos 12.14 12,14 24,n

TOTAIS 12,14 12,11 24,28

TOTAL DIA

TOTAL OIÂ. 2OO OIAS LETNOS

(ÍoTAr POR EXTENSO)

LOTE tô

í6A LARANJEIRA / MARII!4BO / I\,IATA VEROE

/ CAFÊ SEM TROCO

DISTRITO DE PINGA

FOGO
IVATUTINO ôNtBUs- 44 PASSAGETRoS 9,00 9,50 18,50 37.00

t68 LARANJEIRA/ FAZENDA CUMEICA /
MARIMBO / MATA VERDE / CAFÉ SEM

TROCO

SEDE DO MUNICIPIO VESPERTINO ôNrBUs- 44 PASSAGEtRoS 9,10 18,40 27,fi 55.m

tGc MARIMEO / LARÂN]EIRÂ / MATA VERDE
/ CAFÉ SEM TROCO

SEOE DO MUNICíPIO NOTURNO ôNtBUs - 44 PAssAGElRos s,10 170 16.80 ÍI,60

TOTAIS 27,20 35,60 62,80 í25,m

ÍOTAL DIA

TOTÂL DIA.2OO DIAS LETNOS

IÍoTAL POREXTENSO)

LOIÉ I'

11
ATOLEIRO / MANOACARU / ÀGUA

VERDE / CALDEIúO DA JUREMA /
PASSAGEM / NINI]O DE IITARRECAS /

VARGEM COMPRIDA

RANCHO DAS MÁES MAÍUTINO óNtBUS,44 PASSAGETRos 37.16 3i 16 u,s2

IOTÀS 37,t6 37,í6 1+t2
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ffi MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

sETOR DE LtC|TAÇÕES E CONTRATO

TOTAL OIÂ

TOTAL OtÂ- 200 otAS LETMS

rroT^L PoR EXTENSo)

LOTE í8

MUNrcIPlo OE PALMAS DE MONTE ALTO/BA- CNPJ: I3.892.590/OOO147
PraÇa da Bandeira n'. 230, Centro, Palmas de lúontê Alto-BA, CEP: 46.460-000

Foner (77) 3662-21 1 3 - www.palmasdemontealto.ba.gov.br
cpl@palmasdemonteallo.ba. gov.bÍ

18 BARRA i ÍAPERA / POÇO DO SACO /
ÀcuA VERDE / NtNHo DE MARRECA

RÁNCHO DAS I\,IÀES IVATUT]NO ÔNIsUs.44 PASSAGEIRoS 48,85 48,85 97,70

TOTAIS 18,85 97,70

TOTAL DIA

48,05

TOTAL OIA.2OO DIAS LETIVOS

(TOTAL POR EXTENSO)

LOIE íO

19

TOCAIA / PINOOBA / BÂIOO / COVÀO /
LAGOA DO COURO / CARAí8AS i

MUOUÉM
ESPRÂIADO NOTURNO ôNrBUs - 44 PASSAGErRos 35.65 71,31)35 65

ÍoÍats 35,55 35,65 7t,30

ToÍaL 0tÂ

TOTAL DtA - 200 otÂS LETTVOS

(TOÍAL POR EXTEilSO)

20
RANCHO DAS MÁESi PAJEÚ / CABEÇA

DO BOI/ LAGOA DAS CÂBAçAS /
LAGOINHA DAS PEDMS

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

TOTAIS 20,60 6,50 27,10 54,20

TOTÂL DIÂ

TOTÂL OIA . 2OO OlÂS LETNOS

(ÍoTAL POR eXIENSO)

21
AROEIRA / ITAUNÂ / ÁGUA ERANCA/

CATANA / JAGUARÉ /CURRAL DE

PEORÂS / AGRESTINHO

SEOE DO MUNICíPIO NOTURNO
MtcRoÔNTBUS -25

PASSAGEIROS
2,80 28,48 31,28 62,66

TOTAIS 2,80 28,4 31,28 62,50

TOTÂL DIA

TOTAL DIÂ.200 OIAS LETÍVOS

\
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w MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

(TOTAL POR EXTEr{SO)

LOIE 22

9,10 44,90 54,00 108,00

CURRÁLINHO/ NOVA PALMAS / BARM/
GEN PAPO/MATAVERDE / GENIPAPO /

CAFÉ SEM TROCO

MATUTINO22

ÍOTÀS

DISTRITO DE PINGA

FOGO

MtcRo ÔNt8us - 25

PASSAGEIROS

9,10 14,90 í,00 í08,00

ÍOTAL DIA

TOTÂL OIA.2()() OIAS LETIVOS

(TOTAL POR EXTENSO)

FAZENDA PÉ DE S€RRA/ MANGUEIR,A SEDE DO I.{UNICIPIO VESPERTINO
MICRO ÔNIBUS.25

PASSAGEIROS
21,18 1,47 29,25 58,50

TOTÀS 21,78 7,17 29,23 56,50

TOTAI. DIA

TOTAL 0rÂ - 200 DtÂS LEÍ|VOS

roÍaL PoR EXTENSO)

:: LffiA rilllir

2t^ ITAPICURU/PINGA FOGO / OLÁRIA /
CAFÉ SEM TROCO

SEDE OO MUNICíPIO NOTURNO VAN 16 PASSAGEIROS 18,10 45,8t)4,80 22,fi

218 ITAPICURU / PINGAFOGO / CÁFE SEM

TROCO
SÉDE OO MUNICíPIO VESPÉRIINO ôNtBUS.44 PASSAGEtRoS r8,10 120 1S.30 $,m

TOTAIS 36,20 6,00 42,20 u,1t)

TOÍAL DIA

TOTAL DIA . 2()O DIAS LETIVOS

(ÍoTAL POR EXTENSo)

254
PEDRÂ DE FOGO / CEDRO ANGICO MATUTINO

VAN 16 PASSAGEIROS 7.45 7.45 r1,90

258
PEDRA OE FOGO/ CURRÂL NOVO CEORO VESPERTINO

VAN 16 PASSAGEIROS 3,S1 3,91 f ,c2

TOTAIS 11,36 11,36 n,n
TOTAI OIA

Página 40 de 60 MUNtclpto oE PALMAS DE MoNTE aLÍo/BA - cNpJ: i3.E92.590/oooi.47
Praça da Bandeira, n'.230, CentÍo, Pâlmas de Monte Aho-BA, CEP: 46.460-000

Foner (77) 3662-21 13 - www.palmasdemonteãlto. ba.gov.br
cpl@palmasdemontêalto.ba. gov.br
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MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇOES E CONTRATO

TOTAL DtA.200 otÂS LETTVOS

(TOTAL PoR EXTENSO)

LOTE 26

310 23,57 26,67 53,34

3,10 23,57 26,67 53,34

LEÁO / JAGUARÚ CURRAL DE PEDRPJ

AGRESTINHO/ SEDE
SEDE DO I,4UNICIPIO VESPERTINO26

TOTAIS

MtcRo ÔN|BUS.25
PASSAGEIROS

TOTAL DIA

TOTÂL DIA.2OO DIÂS LETIVOS

(TOTAL POR EXTENSO)

10,20 10,20
BARRA DO RIACHO VESPERTINO

27 20,40

t. LoTE 27

VAN 16 PASSAGEIROSLAGOA DO ARROZ / BAIXA DO

AUGUSTO

10,20 10,20 20,()TOTÀS

TOTAL DIA

TOTAL DIA.2()() DIAS LETIVOS

BARRÂ DO RIACHO I\,IATUTINO 18.42 18.42284

'.r'l

(roÍAL POR EXTENSO)

4
VAN 16 PASSAGEIROS 36,E4

BARM DO RIACHO / BARRIGUDO/
FAZENDA DE BITA i LAGOA DO ARROZ

tt,l'

28^ BARMDO RIACHO / BARRIGUDO /
FAZENDA DE BITA / LAGOA DO ARROZ

BARRA OO RIACHO VESPERTINO VAN 16 PASSAGEIROS 18,42 18,4? 36,84

36,8{ 36,8,{ 73,6tTOTAIS

ÍOTAL DIA

TOTAL DIA . 2(l() OIAS LETIVOS

(IoTAL POR EXTENSO)

LOIE 2'

2,80 41,1229
PASSAGEM /TRÊS IRMÁOS/ NINHO DE

MARRECAS
SEDÉ DO i,IUNICIPIO NOTURNO VAN 16 PASSAGEIROS 17,76 20,56

2,80 17,76 20,56 11,12TOTAIS

TOTAL DIA

TOTÂL DIÂ .2(l() OIAS LETIVOS

(TOTAL PoR EXTENSo)
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fl.r,W MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇOES E CONTRATO

LOTE 30

SEOE/ BOIMORTO/ SITIO CAMO DO

MORRINHO/ GAMELEIRINHA LAGOA OE

CANUDO

SÊDE DO MUNIC PIO MATUTINO ONIBUS 1,41 33,93 35,34 70,6830

1,11 31,93 35,34 70,88TOTÂIS

TOTAL DIÂ

TOÍAL DrA.200 DtÂS LETTVOS

(ToTAL POR EXTENSO)

31
SEDE/ CATANPJ ÁGUA BRÂNCÁ/

VARGEM COMPRID'ü AROEIRÁS
SEDE DO MUNICíPIO VESPERTINO ÔNIBUS 2,65 43 82 46,41 s2,94

TOTAIS 2,55 43,82 {5,47 02,91

TOTAL DIÁ

TOÍÂL DIA.2OO DIAS LETIVOS

(roTAL PoR EXTENSO)

iiitlltrriiriltll t'l
ILOTE

SEDE DO MUNICIPIO VESPERTINO ÔNIBUS 4,71 30,21 34,98 89,9832

SEDE/ POTE/ PASSAGEiiI/ MORRO DE

FLOFUCRUZAIVENTO CALDEIRAO DA

JUREfuI,ôü CALDEIúO DA JUREI\4A

4,77 30,21 31,98 69,96TOTAIS

TOIAL DIA

TOÍAL DIA . 2()() DIAS LETIVOS

(TOTAL POR EXTENSO)

ll,lllillrlIrllli li I

SEDE DO I\,IUNICIPIO VESPERTINO ôNtBUS 910 50,04 59,14 í't8,28
GOLFOS/CURRALINHOiGENIPAPO/

TANAJURI'/iIARll'í8o/LARANJ El RIV

BOlt4 JARDlM,tl/AÍA VERDE

TOTAIS 9,'t0 50,01 59,14 118,28

TOTAL OIÂ

TOTAL OIA . 2{){) DIAS LETIVOS

[roTAI- POR EXTENSO)

MUNlc|Plo OE PALMAS DE MONTE ALTO/BA - CNPJ: 13.E92.590/OOOí.47
Praça da Bandeira, n'.230, Centro, Pálmas dê Monte Alto-BA, CEP:46.460-000

Foner (77) 3662-21 1 3 - www.palmasdêmontêalto.bâ.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba. gov.br
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MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONÍRATO

Razáo Social
tr^do.o^^

Cidade: Estado: Telefone:

Endereço EletÍônico

CNPJ: INSC.EST

INSC,I\,4UN

Esta proposta é válida por (i,4ínimo 60 dias)

Prazo de entrega após emissão de autoÍizaçáo/ordem de compra

Data

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

Carimbo do CNPJ
Assinatura - Responsável

MUNtclplo DE paLMAs DE MoNÍE aLTo/BA - cNpJ: Í 3.E92.590/oooi.47
Píaça da Bandeira, no. 230, CentÍo, Palmas de Iúontê Alto-BA, CEP: 46.460-000

Fone. (77) 3662-21 13 - www.pâlmasdemontealto.ba.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba. gov.br
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MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

<95

PROCESSO ADMINISTRAT]VO N' Oí4120í9PMA
pnecÃo PRESENcTAL N. oo7/2o19pp

ANExo vr - coMposrçÃo DE pREços E cusros

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA F|SICA PARA SERVIÇO DE
TRANSPoRTE ESCoLAR EM BoM ESTADo DE CoNSERVAÇÃo, CoM ITENS DE
SEGURANÇA ExrcrDos pELo cóDtco DE TRÂNStro NAC|oNAL, DEST|NADo Ao
TRANSPoRTE DoS ALUNoS DA REDE PÚBLICA DE ENSINo DESTE MUNICÍPIo DE
PALMAS DE MONTE ALTO.

'1.1 Total Remuneraçáo

ll - Encargos Sociais

2.1 Grlrpo A

SENAI ou SENAC

FGTS

Seguro Acidente do Trabalho/SATi INSS

2.2 Grupo B

rúuNrcipto oE PALMAS DE MoNTE ALTo/BA - cNpJ: 13.892.590/ooo1-47
Praça da BandeÍa, n". 230, Centro, Palmas de Monte Alto-BA, CEP: 46.460-000

Fone : (77 ) 3662.2 r 1 3 - 
Hê!: i#:::ffi l[: i\ziz: zzi,ii Z7

I\4ODELO DE DEMOSTRATIVO DE FORi,,IAÇÁO DE PREÇOS

Discnminação do Serviço

I ' l\.4áo de obra Valor Moeda Corrente

Remuneração Percentual (%) Valor (R$)

Valor lúoeda Corrente

Percentual (%) Valor (R$)

INSS

SESI ou SESC

INCRA

Salário Educação

SEBRÂE

Total do Grupo A

Percentual (%) Valor (R$)

Férias
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UUI.IICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇOES E CONTRATO

Licença Paternrdade/Maternidade

Faltas Legais

I 13" satário

Tolal do Grupo B

FGTS s/ Aviso Prévio

ReÍlexos no Aviso PÍévio lndenizado

, Conlibuição Social 10% s/ Aviso Prévio

Total do Grupo C

2.4 Grupo D

lncidência do Grupo A sobre o Grupo B

2.5 Total Geral dos Encargos Socrars

2.6 Valor da Mão de Obra (1.1 + 2.5)

3.1 ltens

UnifoÍme

Locaçáo

MuNtclplo DE pALrrAs DE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: í3.892.590/oooírt7
Praçê da Bândeiía, n'. 230, CentÍo, Patmas de Monte AIto-BA. CEp: 46.460-000

Fone_ (77) 3662-21 13 - www.palmasdemontealto. ba.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba. gov.br

1/3 Férias Constitucional

Auxílio Doença

Acidente de Trabalho

Aviso Prévio Trabalhado

Treinamento

2.3 Grupo C Percentual (%) Valor (R$)

Aviso Prévio lndenizado

Multa FGTS

lndenização Adicional

Percentual (%) Valor (R$)

Total do Grupo D

lll- lnsumos Valor Moeda Conente

Alimentaçáo

Percentual (%) Valor (R$)

Comunicação

MateÍiais e Equipamentos
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MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO OA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

:9/

3.3 Reserva Técnaca sobÍe os insumos

3.4 Total (3.2 + 3.3)

lV - Veículo

Depreciação Mensal

I Lav agem

4.2 Custo Total do VeÍculo

Despesas Financetras

Vl - Tributos

6.2 Valor dos Tributos

Vll - Valoí irensal

MUNtclplo DE PALMAS DE MoNÍE aLTo/BA - cNpJ: í 3.892.590/oooi.17
Praçã da Bandeira, no- 230, CentÍo, Palmâs de Monte Atto-BA. CEP: 46.460-000

F ooe (7 7 ) 3662-21 1 3 - www.patmasdemonteatto. ba. gov_br
cpl@palmasdemontealto.bâ.gov.br

3.2 Valor dos lnsumos

Valor Moeda Corrente

4.'1 Custos Diretos Percentual (%) Valor (R$)

Licenciamento Total

Combustivel

Oleos e LubriÍicantes

Pneus

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

Despesas Adminislrativas Central

Despesas Administrativas Local

Lucro

5.'1 Valor dos Demais Componentes

Valor Moeda Corrente

6.1 Tributos Percentual (%) Valor (R$)

Total
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MUNIcíPIo DE PALMAS DE MoNTE ALTo

ESTADO DA BAHIA
sEToR DE LtcrTAÇôES E coNTRATo

Grupo A

Modelo de Memória de Cálculo

Remuneraçáo

Discriminaçáo Unitário Total Mês Total Mês

Total

Encargos Sociais

Base de
Cálculo Percentual Total Mês Total Mês

Íotal Grupo A

Grupo B
Base de
Cálculo Percentual Total Mês Total Mês

Total Grupo B

Grupo C
Base de
Cálculo Percentual Total Mês Total Mês

MUNIcIPIo DE PAL]úAS DE MoNTE ALTo/BA - cNPJ: í3.892.590/OOoí..7
Praçê dâ Bandeire, n0 230, CentÍo, Palmas de Monte Atto-BA, CEP: 46.460-000

F one : 17 7 ) 3662 -21 1 3 - www.palÍnasdemonteatto.ba. gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br
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MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LTCTTAÇÔES E CONTRATO

:e9

Total Grupo C

Grupo D
Base de
Cálculo Percentual Total Mês Total Mês

Tolal Grupo D

lnsumos Ouantidade Unilário Total Mês Total Mês

Total lnsumos

Custos Diretos

Depreciação da Frota Valor
CoeÍ.
Depreciação Deprec. Mensal

Base Cálculo Coef. Mês
Otde
Onib/Trecho Tolal Mês

Total
Mês

Total

Licenciamento

Combustível Unitário Quantidade Total Mês Prejeçáo [.,]ês

MUNrcIPD DE PALMAS oE MoNTE ALToÍBA - cNPJ: 13.892,590/oooí-47
Praçâ da Bandeira, no. 230, Cenlro, Patmas dê Monte Aho-BA. CEp 46.460-000

Fone: (77) 3662-2'1 13 - www.palmâsdêmontealo.ba.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br
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MUNICíPlo DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE L|C|TAÇÕES E CONTRATO

r00

Total Gasto com Combustivel

Ôleos e LubÍificantes Preço poÍ Litro
CoeÍic. de
Consumo Custo por KM

Total Gasto com Óleos e
LubriÍlcantes

Pneus

Rodagem Pesada por Kl\,,,! Preço Unitário
Quant. por
Veiculo

PreÇo
Total

Total

Custo por
Veículo N" de Veiculos

Custo
Total

Custo Ponderado de Rodagem
por KM

Total Gasto com Pneus

Lavagem

Total da Lavagem

Custos DiÍetos Total Mês
Total
Mês

Total dos Custos Diretos

MUNrcipro oE PALMAS oE MoNTE ALTo/BA - cNpJ: í3.892.s90/000,r47
Praça da BandeiÍa, n0. 230, Centro, Palmâs de Monte Alto-BA, CEP: 46.460-000

F one: íl 7 l 3662-21 1 3 - www.palmasdemontêatto. ba.gov.br
cpl@pâlmasdemontealto.ba.gov.br
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MUNICíPIo DE PALMAS DE MoNTE ALTo
ESTADO DA BAHIA

sEToR DE Ltc|TAÇôES E coNTRATo

Base de Cálculo para BDI

i,4ensal
Total
Mês

coMPosrÇÃo Do BDt

CUSTO TOTAL DE SERVIÇO 0

ITEI\4 DISCRIMINAÇÃO VALOR TAXA

1 DESPESAS INDIRETAS

TOTAL DAS DESPESAS

2 LUCRO

TOTAL DOS IMPOSTOS

4 IMPOSTOS

4.2

TOTAL COEFICIENTE BDI

1.1

1.2

1.3

3

4.1

4.3

4.4

4.5

VALORES FINAIS DE SUBITEM TOTAL

MENSAL

Razáo Social
EndeíeÇo
Cidade:
Endereço Eletrônico
CNPJ:

Assinatura - Responsável

Estado Telefone

INSC,EST
Prazo de garantia

após emissão de autorizaçáo/ordem de compra

Carimbo do CNPJ

MUNtciplo oE pALMAs oE MoNTE ALTo/BA - cNpJ: 13.892.590/oooí-47
Praçê da Bandeira, no. 230, Centro, Patmas de Monte Alto-BA. CEp: 46.460-000

F one : (77 ) 3662-21 1 3 - www.patmasdemonteâho.ba. gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br

INSC,[4UN
Esta proposta é válida por
Prazo de entrega
Data
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MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

u0?

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA TÍSICE PRRR SERVIÇO DE
TRANSPoRTE ESCoLAR EM BoM ESTADo DE CoNSERVAÇÃo, CoM ITENS DE
sEcuRANÇA ExtctDos pELo cóDtco DE TRÂNStro NActoNAL, DEST|NADo Ao
TRANSpoRTE Dos ALUNoS DA REDE púgltca DE ENStNo DESTE MuNtcÍpto DE
PALMAS DE MONTE ALTO.

PROCESSO ADMINISTRATÍVO NO Oí4120í9PMA
PREGÃo PRESENCIAL N. oo7/2o1gPP

ANEXO VII . MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO

A (nome da emoresa), CNPJ n.. XX.XXX 001-xx , com sede à
neste ato representada pelo(s) diretores ou com - nome RGualiflca

PF nacionalidade tado civil roÍi dere lo presente instrumento de mandato,
nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senho(es) nome RG CPF nacionalidade
estado civil. profissão e endereco),a quem conÍere(m) amplos poderes para junto a prefeitura
Municipal de PALMAS DE MONTE ALTO (ou de forma qenérica para iunto aos órqãos
públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a
outorgante na licitaÇão na modalidade de pREGÀo PRESENCIAL N" No 007/20ígpp(ou de
foÍma oenérica oara licitacões em oeral), usando dos recursos legais e acom panhando-os,
conÍerindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpôJos, apresentar
lances veóais, negociar preÇos e demais condições, confessar, transigir, desistir, Íirmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para
outrem, com ou sem reseryas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em
especial, para o PREGÃO PRESENCIAL No oo7/20ígpp.

,_de de 2019

(Assinatura do representante legal da empresa)

Observações:
. Emitir em papel timbrado da empresa;
. Reconhecer Íirma (s);
. Anexar cóp ia da carteira de identidade do reoresentante. do sócro e do contralo social da
emoresa

MUNlclpto DE pALMAs DE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: Í3.8s2.590/ooot.47
Praçâ da Bendeira, n'- 230, Centro, Palmas de Monte Alto-BA. CEpi 46.460-000

Fone (77) 3662-2113 - www.patmasdemonteatto.ba.gov br
cpl@pêlmasdemonteelto ba.gov.br
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MUNIcIPIo DE PALMAS DE MoNTE ALTo

ESTADO DA BAHIA
sEToR DE LtcrrAÇóES E coNTRATo

PROCESSO ADMINISTRAT]VO N' Oí4120í9PMA
PREGÃo PRESENcIAL N. oo7/2o,I9PP

ANExo vil - MoDELo DA oEcLARAÇÃo DE MtcRoEMpREsA ou EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FiSICA PARA SERVIÇO DE
TRANSPoRTE ESCoLAR EM BoM EsrADo DE coNSERVAÇÃo, coM trENS DE
SEGURANÇA ExtctDos pELo coDtco DE TRÂNStro NAC|oNAL, DEST|NADo Ao
TRANSpoRTE Dos ALUNoS DA REDE púgtrcn DE ENStNo oesrE nlutlrcÍpro oE
PALIV1AS DE MONTE ALTO.

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuÍzo das sanções e mullas previstas nesle ato
convocatório, que a empresa
CNPJ. N". , é microempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos do enquadramento previsto no Estâtuto da Microempresa e Empresa de pequeno
Porte, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o d.irerto
de preÍerência como critério de desempate na presente licitaÇão.

,_de de 2018

(Assinatura do representante legal da empresa)

Observaç6es:
. Emitir em papel timbrado da empresa;
. Esta declaraÇão deverá ser entregue no ato do Credenciamento;
. Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal;
. Este formulário deverá ser preenchido pelas empresas que pretenderem se beneÍiciar nesta
licitaÇão do regime diferenciado e Íavorecido previsto no Estatuto da Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte.

MUNtcipto oE pALMAs oE MoNTE ALÍo/BA - cNpJ: 13.892.sgo/oooi{7
PraÇe da Bandekâ, n".230, Centro, Palmas de Monle Atto-BA. CEpt 46.460.000

Fone: (77) 3662'21 13 - 
HêB:1ffi:::ffi:[:il3 i3 33l 3i --U
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MuNrcípro DE pALMAS DE MoNTE ALTI '-J0í
ESTADO DA BAHIA

sEToR DE LtctrAÇôES E coNTRATo

oBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FíS|CA PARA SERVTÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM ITENS DE
SEGURANÇA EX|G|DOS PELO CôDtcO DE TRÂNS|TO NAC|CjNAL, DESTTNADO AO
TRANSPoRTE DoS ALUNoS DA REDE pÚel|ce DE ENSINo DESTE MUNICíPIo DE
PALMAS DE MONTE ALTO.

apresentar a quitação do IPVA e licenciamento do veículo do ano de 201g, no prazo de í0
(dez) dias após tornarem-se exigíveis os pagamentos das respectivas parcelas pelo órgão
competente conforme modelo do anexo.

Razão I da LICITANTE , inscnta no CNPJ/CPF sob o no
sediada/domiciliado na (endereco comoleto) , declara, sob as penas da Lei, para os Íins
requeridos no item 7.1.2, alínea I do lnstrumento Convocatório, que compromete-se

PROCESSO ADMINISTRATMO NO Oí4120ígPMA
PREGÃO PRESENCIAL N' OO7/20ígPP

ANEXO rX - MODELO DECLARAçÃO DE COMPROMETTMENTO DE APRESENTAçÃO
DA OUTTAÇÃO DO |PVA 2019

PALMAS DE MONTE ALTO, 

- 

dE de 2019

(Nome e assinatura do Declarante)

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

MUNrclpo DE paLMAs oE MoNTE ALTo/BA - cNpJ: í3.892.590/ooot.67
Praça da Bandeira, no. 230, Centro, Patmas de Montê Aho-BA, CEp: 46.460-000

Fone: (77) 3662-2'1 13 - $/ww.palmasdomonreallo.ba_gov.br
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MUNIC|PIO DE PALMAS DE MONTE ALTo,
ESTA)O DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATO

;05

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' Oí4120ígPMA
PREGÃO PRESENCIAL N" OO7/2O,I9PP

ANEXO X -MINUTA DE CONTRATO

o MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO, pessoa jurídica de direito púbtico intemo,
inscrita no CNPJ sob no 13.982.590/0001{7, com sede na praça da Bandeira, no. 230, Centro,
Í\,4unicípio de Palmas de Monte Alto - BA, neste ato representado pelo preÍeito Municipal, sr.
MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ, brasiteiro, casado, inscrito no CpF sob n".
1 '1 7.756.885-34, e RG no. 0156455250 - SSP/BA, residente de domicitiado à pC DO BONFIM
N'16, BONFIM, PALMAS DE MONTE ALTO-BA, CEp:46.460-000, doravante denominado
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa_, pessoa jurídrca de
direito privado/pessoa física, inscrita no CNPJ/MF sob o ns /0001- ou CpFno_._._-_, estabelecida à Rua ne _, Edifício
_, no MunicÍpio de através de seu Sócio-Gerente,
portador de cedula de identidade nq
detentor do endereço eletrônico , telefone fixo (_) _-_, telefone

firmam o presente Contrato de Presta
E/OU PESSOA FÍSICA PARA SERV

do-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA,
ção de Serviços para "CONTRATAçÃO DE EMPRESA
lço DE TRANSPORTE ESCOLÁR EM BOM ESTADO

DE^CONSERVAçÃO, COM TTENS DE SEGURANçA EX|G|DOS PELO CóDlcO DE
TRANSITO NACIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE
PUBLICA DE ENSINO OESTE MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO", dECOTTENIE dA
homologaÇão da tÍcitação na modatidade de pREGÃo PRESENCTAL No 007/20í9pp, peto
Prefeito Municipal em / /_, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal No.
8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços pela CONTRATADA para
"CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU 

'PESSOA 
ríSrcÁ pana sERvtço'DE

TRANSPORTE ESCOLAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAçÃO, COM |TÉNS DE
SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRÂNSIO NACIONAL, DESTINADO AO
TRANSPORTE DOS ALUNOS OA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICíPIO DE
PALMAS oE MoNTE ALTo", cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas
pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N.
007t2019PP.

l1-rqflq Único: O processo, normas, instruções, assim também a proposta da
CONTRATADA constante na ticitação modalidade de PREGÃO PRESENCTAL No
007/2019PPpass am a Íazer parte integrante deste rnstrumento contratual independente de
transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA. DOS PRAZOS

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

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

MuNrclplo oE pALirAs DE MoNTE ALTo/BA - cNpJ: í3.E92.sgo/oooí42
PÍâçá da Banderra, n'. 230, Cêntro, Palmas de Monte Atto-BA. CEp:46.460-000

Fone: (77) 3662-2113 - www.patmasdemonteâ,/io ba.gov.bt-)
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w MUNICíP|O DE PALMAS DE MONTE ALTO ' .,t 2 n
ESTADO DA BAHIA J

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATO

Pela prestação de serviços supracitados, a CONTRATADA, receberá a imporlância de
R$.............. ( ............. . . . . . . . . . . . . . . . ) , cuja despesa correrá pela seguinte dotação
orçamenlária, Íixada de acordo com o Edital de ticitaÇâo PREGÃO PRESENCIAL No
007 t2019PP.

UNIDADE
ORçAMENTÁRN

04. SEcRETAR|A 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

3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com
Locomoção

3390.39.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa
Jurídica

FONTES 01 -19-í5-04

ELEMENTO DE
DESPESA

CLÁUSULA QUARTA. DO PAGAMENTO
O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme a prestação de serviço mediante
apresêntação de nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor competente.
cLÁusuLA eu|NTA - oA tNExEcuÇÃo Do coNTRATo
A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigaÇões contratuais,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades previstas no CAPíTULO lll
sEÇÃo v - DA TNEXECUÇÃo E DA RESC|SÃo Do coNTRATo, da Lei 8.666/93.
cLÁusuLA sExTA - DAS OBR|GAÇóES DAS PARTES

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

apresentada;
b) Responder pelos vÍcios:

c) Receber o preço estipulado na Cláusula Terceira;
d) Assumir todos os gastos e despesas que se Íizerem necessários para o

adimplemento das obrigações decorrentes deste contrato;
e) Não transÍerir, total ou parcialmenle, o objeto deste contrato:

f) Comunicar à Prefeitura Municipal de PALMAS DE MONTE ALTO os eventuais
casos fortuitos e de íorça maior, imediatamente após a verificação do fato e
apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 02 (dois) dias
consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados;

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

MuNtcíplo oE paLitAs DE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: 13.892.590/oooí47
Píaça da Bandeira no. 230, Centro, Palmas de Monte Aho-BA, CEP: 46.460-000

Fone: (77t 3662-2113 - www.palmâsdemonleallo. ba.gov.br
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MUNIC|PIO DE PALMAS OE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATO

h) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigaçóes aqui assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no PREGÃO PRESENCTAL No Oo7l2019pp, da quat resuttou o
presente Contrato;

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

conservação, exigindo-se que:
1.2. Paâ veículos com capacidade mínima de 21 e 50 lugares: sejam dotados de assentos

de Íácil limpeza, cortina nas janelas para proteção solar, bonachas de vedaçáo nas
portas para amenizar a entrada de poeira;

1 .3. As vistorias acontecerão no local indicado pelo Administração, em i O(dez) dias após
adjudicaÇão e homologaÇão pelo Prefeito Municipal.

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

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

c) O proponente vencedor submeterá os veículos a vistorias periódicas
(semestrais) na forma do Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções
Normativas e atenderá as convocaçôes periódicas para vistoria, sempre que
se fizerem necessárias, a critério da AdministraÇão;

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

'1 .5. O Proponente deverá aÍixar nos veículos que prestarão os serviços, auloização paê
circulação emitida por Orgão ou Entidade Executiva de Trânsito do Estado, na parte
interior do veículo, em local visívê|, com inscrição da lotação permitida, observando-se
a capacidade máxima estabelecida pelo fabricante, na forma do disposto no Código de
Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 2310911997;

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
resoluções pertinentes;

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

1.8. os veículos Ônibus, Micro-ônibus ou vAN deverão possuir cortinas ou vidros escuros
com "insulfilm" para proteção das crianças contra a exposiçáo da luz solar;

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

seus condutores e ou substitutos, os seguintes documentos:
2.1.1. Atestado médico atualizado comprovando condições de sanidade fÍsica e mental e

este deverá ser renovado anualmente;
2.1.2. carleia nacional de habrlitação categoria D ou E, conforme o veículo a ser conduzido,

observar a validade e se o curso especializado de transporte escolar está inserido na
mesma, conÍorme Resolução no168/2004/CONTRAN (art.33), que passou a ser
obrigatória, não valendo a exibição do certificado, e estar em dia com os cursos de
reciclagem;

',10 
7
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2.1 .3. Certidão Negatlva de condenação criminal, com trânsito em julgado, emitidas pela
Justiça Estadual da Comarca da qual é domiciliado e no município de PALMAS DE
MONTE ALTO e apresentar atestado de bons antecedentes;

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

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

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

motorislas 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 interrupção
voluntária da viagem, observar e esperar a entrada do aluno na escola, caso
contrário comunicar imediatamente a direção da escola para providências
cabíveis;

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

desembarque dos escolaresi

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

no veículo;

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

2 2. o proponente vencedor deverá apresentar para cada um de seus condutores e/ou
substitutos, no prazo de 30 (hinta) dias, conlados da assinatura do contrato, o
Certificado do Curso de Direção DeÍensiva.

2.3. o proponente deverá substituir o motorista no prazo de 4g (quarenta e oito) horas, caso
se faça necessário para melhor execução dos serviços, devendo apresentar os
documentos consrantes da cláusula anterioÍ no mesmo prazo, contados da data de
substituição.

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

estipuladas na cláusula quarlai
b) Receber o(s) serviços(s) descritos na Cláusula primeira.

Parágrafo único. E obrigação comum o cumpímento dos prazos avenÇados neste
instrumento.

cLÁusuLA SETIMA - DA FtscALzAçÃo
A fiscalização da prestação de serviço será através de órgão competente da preÍeitura
À/unicipal de PALMAS DE MONTE ALTO.

a) A Fiscalização terá plênos poderes para sustar qualquer prestação de serviço
que não esteja sendo execulado dentro dos termos do Contrato, dando
conhecimento do fato à PREFETTURA MUNtCtpAL DE PALMAS DE MONTE
ALTO, responsável pela execução do Contrato.

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

c) Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à PREFEITURA
MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO, responsávet peto
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ESTADO DA BAHIÀ I',-
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acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva
comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na
respectiva cláusula.

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

e) Fica assegurado a PREFEITURA MUN|C|PAL DE PALMAS DE MONTE
ALTO o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar,
total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, a prestaçâo de
serviço pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para
obtenÇão de quaisquer esclarecimentos julgados necessários a prestação de
serviços.

cLÁusuLA otTAvA- DA SUBCONTRATAÇÃO
a) Na Íorma disposta no artigo 12, da Lei 8.666/93, Íica autorizada a

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

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

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

d) Não se caracteriza subcontrataÇão quando a prestação de serviço de
transporte escolar for executada diretamente pelo fornecedor (pessoa jurídica
ou física).

cLÁusuLA NoNA - DA REVIsÃo DE pREços
A revisão de PREÇos obedecerá às disposições constantes na Lei Federal no. g.666/93, e
suas alterações posteriores.

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

al Adveíência;
b) Suspensão temporária de participar de licitaÇão e impedimento de contratar

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. DO RECEBIMENTO
Ainda que recebido em caráler definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato.
cLÁUSULA DEcIMA SEGUNDA - DA RESCISÃo
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a BO da Lei Federal N..
8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda:

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

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

§ 1o. À,4ediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de.l5 (quine) dias,
poderá havera rescisão unilateral deste inslrumento, reduzida a termo no processo, precedida
de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência
administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no art. 79, ss í. e 20, da
Lei Federal No. 8.666/93.

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

cLÁusuLA DECTMA TERCETRA - DA EXECUçÃO DO CONTRATO
Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA
das estipulações contidas nos Arts. 68 a 7'1 da Lei Federal no.8.666/93.
cLÁusuLA DEctMA QUARTA - vtNcuLAçÃo Ao TNSTRUMENTo coNvocATóRlo
Este contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos contidos na Lei Federal no.
8.666/93 e suas alterações posteriores.

OECIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da cidade de PALMAS DE MoNTE ALTo-BAHIA, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E por assim eslarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conÍorme, as
partes a seguir firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de iguaÍ teor e forma, para um
só eÍeito, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos
os efeitos legais e resultantes de direito.

PALMAS DE MONTE ALTO-Bahia, _ de de 20í I

MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
pREFErro Do MUNtcipto DE PALMAS DE MoNTE ALTo-BA

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

,il0

Nome Nome
CPF:

MUNtcipto DE p^LMAs oE rroNTE aLTo/BA - cNpJ: i 3.892.590/0001 .17
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MUNtclPro DE pALMAS DE MoNTE ALTo

ESTADO DA BAHIA
sEToR DE LlctrAÇôES E coNTRATo

Modalidade:

Crédito da
despesa:

Vigência do
contrato:

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO O1 4/2O,I9PMA
PREGÃO PRESENCIAL N" OO7/2O,I9PP

ANEXO XI- RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO No xxx/20í9PP

31 de Dezembro de 20í9

MUNrcÍplo oE pALMAs oE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: .t3.E92.590/oooí{7
Praça da Bândeira, no. 230, Centro, Palmâs de Monte Atlo-8A, CEp: 46.460-OOO

Êot*t77t3662.2113_HH:ir:*:ffi 
lE:i";i::zzifi ,-/z

(/

Resumo do
objetivo:

DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
DESTE MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO"

oc TN RAT Do EE PM ER AS toE U EP oss FA S Ac AP SRA RE VIAç o DEç
RT AN PS o ERT SE OLARc ME oB EM TS oAD DE oc sN RVE Ão co ITM NSEAç

EED s UG ANR A xE IG oD s P LE o c Dó Go DE T SnÂH oIT Nç AC oI ALN

Pre ão Presencial

2.099 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA

2.102 - GESTÃO DO ENSINO MEDIO
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

3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com
Locomoção

3390.39.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - pessoa
Jurídica

UNIDADE
ORçAMENTÁR|A

04. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
DESPORTO E LAZER

PROJETO/ATIVIDADE

ELEMENTO DE
DESPESA

FONTES 01 -í9-15-04

Empenho da
despesa: GLOBAL

Valor total do
contrato: R$ ( )

Data do contÍato:

Contratante: MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
io de PALMAS DE MONTE ALTOPrefeito do Municí

Contratada:
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ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, AOMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATOS

,) l2

PROCESSO
No 014/201gPMA

_ DECLARAÇÃO
IPREGAO PRESENCTAL No OO7/20í9PPI

DECLARAMOS que procedemos com a DISPON|BILIZAÇÃo do
Edital Pregão Presenci al de preço n.o 003/201gPP no portal oficial do município no endereço
eletrônico <http://pelmasde montealto. ba.gov. br/arquivos,/publicacoes/O94g2320í 91 1 o21.Ni>.
Por ser verdade, eu POMPILIO RODRIGUES DONATO Pregoeiro, subscrevo e assino

lmas de Monte Alto, Bahia, 11t02t2019

POMPILIO D S DONATO
P GOEIRO

oECRETO N.o 004/2019



ESÍADO DA AAHIA

MUNICIPIO DE PALTIAS DE MONTE ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATOS
I

PROCESSO
No 014/201gPMA

PROTOCOLOS DE PUBLTCAçÕES
DOM/DOE/DOU/JGC

IPREGÃO PRESENCTAL No OO7/20í9PPI



rEr

@
MUNICIPIo DE PALMAS DE ÍÚONTE ALTO

ESTAOO DA BAHIA
SECRETARIA MI'NICIPAL DE PLANE.IAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATOS

AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL NO. OO7/20ígPP

objeto: CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FíS|CA PARA SERVTÇO
DE TRANSPORTE ESCOLAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM
TTENS DE SEGURANÇA EX|G|DOS PELO CÓDtcO DE TRANSTTO NAC|ONAL,
DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
DESTE MUNICíP|O DE PALMAS DE MONTE ALTO. Considerando as retificaçóes
TEAI|ZAdAS NO CditAI dO PREGÃO PRESENCIAL NO, OO7/2019PP, FICA ADIADA A

'a1

DATA DE ABERTURA PARA 25IO2I2O1
poderá ser ecÉssado pelo sítio oÍicial at
Palmas de Monte Alto, Bahia, 05/022019

0h1omin (horário local). O edital retificado
o link http,/ipalmasdernontealto.ba qov bri.

I,

Pompilio Ro - Pregoeiio

MUNIGíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO/BA - GNPJ: í 3.892.590/OOO,I.17
Praç€ da Bandeire, no.230, Centro, Palmes de Montê AltoBA, CEP.46.46G000

F^ãà t77\ 1m2-21.!_? - www. palmasdernonlealto.ba.gov bí
cpl@palmasdemonteallo.ba.gov br



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

sETOR DE LtC|TAçôES E CONTRATOS

PROCESSO
No 014/201gPMA

coMUN_rcADO TNTERNO - PUBLTCAçÃO
IPREGAO PRESENCTAL No 007/2019P PI

DA: COMTSSÃO PERMANENTE DE L|C|TAÇÃO
AO: DEPARTAMENTO PUBLTCAÇÃO
DATA DA SOL|C|TAçÃO: 11to2tzo1s

prczada,

- com o fim de dar transparências aos atos púbricos, soLrcrro, em caráter
de URGÊNclA, a pubricaçáo do(s) documentols; anexã1ij nais) seguinte(s) mídiais):

DOM - Diário Oficial do Município
DOE - Diário Oficial do Estado
DOU - Diário OÍicial da União
JGC - Jomal de Grande Circulaçâo

Anexo(s):

AV|SO DE ADTAMENTO L|C|TAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N'
00712019PP

Aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de estima e apreço.

ALMIR PIRES DE CARVALHO
MEMBRO DE APOIO



ESTADO DA BÂHIA

MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
SECRETARIÂ MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÓES E CONTRATOS
/

#
PROCESSO

N' 0 t412019PM4

PROTOCOLOS DE PUBLTCAçOES
DOM/DOE/DOU/JGC

IPREGÃO PRESENCTAL No 007/20í9ppI



S€GUNOA.FEIRA . 11 OE FEVERTIRO DE 2019

ÀNOVIlNe9916
PATMAS DE MONTE ALTO

DIÁRIO OFICIÃI DO MI]MCÍPIO

AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL NO. OO7/20ígPP

ObJEtO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FiSICA PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE
ESCOLAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM ITENS OE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO
CODIGO DE TRÂNSITO NACIONAL, DESTINADO AO TRANSPORÍE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA
DE ENSINo DESTE MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO. Considerando as retiíicações reatizadas
NO EditAI dO PREGÃO PRESENCIAL NO, OO7I2019PP, FICA ADIADA A DATA DE ABERTURA PARA
2510212019, às 10h10min (horário local). O edital retiÍicado poderá ser acessado pelo sítio oÍjcial através do
link htto://oalmasdemontealto.ba.qov.br/. Palmas de Monte Alto, Bahia, OStO2l2Ojg.

Pompilio Rodrigues Donato - Pregoeiro
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DI {RIO 0FICIAL DÀ LNI-\O. seçao : 55N 1677'7069 Nq 30, terçâ ierra, 12 de tevere ro de 2019

PRETEITURA I\4UNICIPAI DE MUNDO NOVO

ÊxlRÁTos 0É rÉRMos aotltvos

r07, 103, 1rr, 112, 113, 1t4, 115, 1:7, 113, 121, 122, 125, 126,',r21,12A,119,730,lfJ
1r4, 137, 113, 139, 140, r41, 142, 143, 14{ ê 145) Â5 2064427,46r (!.ns o€s€nos 01,
45,41, U, 49, 67, 97, lar, 1Os, 110, r2a, llr); (,ten5 fra(assad05 32, 31, 34, 35, 36, 37,
106, 109 r19, 120, I2l 132, i35 e r35) Crtéro dê rulAàmênrô Menor rrêço porr';dt.v.....irràroâCm,.6!râtvoTPo!2/16 ConÍátadã MànsÍ s€ru'ços Í€..(os LIDÀ

rlla a\.c-,l'!É 0] SqC 902/Cm1 m pàra Í.s dê proíogaÇiô dô prazo qle e gorrr à paní
í. rà cl/a-l19 .ôn, vsin.'à :ré o da 10/06/2019 IÁTO DÁV ANÂGÃO AÂRSOSÂ

prêEoero

PRIFE|TURA MUNtctPAL DE PtarÃ

avrso ot LtcÍÍÁçÃo
PRtGÂo PRúEllctat xe a/2o19

1! Âd lro ac .ônrrâtô âdm'nÉÍat vo 65TP/rB Cônrâtadâ. L'der Engenhârà ê 6ê{ãô dê
adades r.rt CNPr/Mf 2l146.941/0001-22 paÍà frn§ dê píôíóBaçào do p.azo qúê vEôràr
á cadr Jô da 13/12/13, .ôm vgénoa à\e a dà 26/o3/1e Mundo Novo/8à, 23 dê

ir ?7/02/19 is 1,1n r,!enor Preço Pôr iôrê Obrelo
ni.rhtrtõêtãd tà nJ Car rê 7,1t6262o!3

Âcool. doMun op oiãrã roÍ.à olotrootor-ar pp.00c/7019 àquú(àode
( oMgusT vt- loiêo d,eFrst0)pàÍà o e.êr( ('o dê 20t9 roo'r,4t\oÂoR.çoooR ÊM..
ili8amênrô ás 10:0ohs dê 22102/2019,.ô 5etor de Compíà! € Lrtràçôêj, s ro ao Lot lard m
cared6, s/n c€nró, Pràü/Bâ o êdü (omorero. àss m .oho ouúôs ,nÍormàções, pod€,àô
5er obldo5 .o Sêtor dê t. rrções e Conrcios, de sáBunda a tena re r. no horáro õàr
03.30hs as llmh\, nô o€rodaée 1l/a2/2cr9 à 22/02/1c19 iet (i7) l!i9.21i6

P'atã t1 de Fev€rÊko dê 2019
]ÂDE8 LU Z AZTVÉOC DÂ PÁIMÂ

)rêBoe,o

PRTTtIIt]RA VUl\ICIPAL DL P'.AO ARCADo

avtso oE CHÁM^DÂ púBU(À Nr 1/2019

o MuNrcipro ot prúo aRcÁDo/sa, ãrendêndo a Le n? tt 7/zÍn9 e
R€5oluíão/tNDE/cD ne 033/2009 ê n! 04/2015, reàrràrà (hamada oubl'ca :o d à t1 de
feveÍe"o àré rl de hâ.çô de 2019, a pân Í das ogh a(é àr r4h, nâ !âtâ do Deoàíâmê^rô
de Cohpràs € L ( rãçôês dà PreÍetu.à Mun'. oãl para aq! 5 çào d€ Eênêros a merr. os aà
agn.u tura Ía'nrlür ê êmpÍeende'l.r hmr 'àr ruràl pâE arcndeí.s atúiôs mrrtrutado5 nà,
êscôhs dc tdu.aç5o lnf.ôr e Fufdame.rà daRêdêpúbtcaNluncpa dê p'ãoÁrcãdo/B^
o êdtra ê{a dEpon'ver no íre 5rtp.//w*wp âôâ'.àdo ba sov.br, fonê 174) 3s34 ?3]o
MàrôÍàs níormaçôes podeíáo seÍ obrdã5 no Depàftàmênro de Comprà! ê 1.tràçóes de{a
PÍàÍêrura, o.a zado .à p.açâ Corone Frànr n L ôr ns :t Mui.ip c d€ p lào Ár.21016À

J1?

avtsos DE U.rrÂçÃo
PREGÁo PRE5ENCIÂ( Ns 7/IoIg

D3 it,/02,/19 à! q, r.4enor P.êço poÍ tem ôbrero Connàràçáô de pe$oã
i.Í,i!i. i.il p3.à .Í. nã! 0à.ça5 (33 é. :umba, toÍor, Âdêsànârô, B.rd,do p ntucr

PRÊGÃO PREsE'ICIÀI SRP Ii! 3/20T9

Mundc Novo Bà, 11 dê íelere ro de ?019
VALNEI LMÂ VIE]RÁ

Prê8ôe ro

PREFEITURA MUNIcIPAL DE MUTUÍPE

Âvrso Dr CHAMADÂ pú8rrcÁ Ns 2/2or9

Â Êils DENTE DÁ CPL DO MUiI 
' 

PIO OE IVIUÍUIFÉ BÂH Â, tOíNà PUh 
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ESTÂDO DA BAHIA

MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR OE LICITAÇOES E CONTRATOS

')Al

PROCESSO
No 014/201gPMA

_ DEcLARAÇÃo
IPREGAO PRESENCTAL No 007/2019PPl

Para fins de conhecimento, DECLARÂmOS que náo foram recebidos
protocolos de retirada do Edital do PREGÃo PRESENCIAL n.o oo7l2o1gpp. por ser verdade,
eu POMPILIO RODRIGUES DONATO, Presidente, juntamente com os demais membros da
CPL, subscrevo e assino

POMPILI

almas de Monte Alto, Bahia,25lOZ2019

UES DONATO
PREGOEIRO

DECRETO N.o 004/2019


