


AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N º. 005/2021 

UASG: 983339 

OBJETO:

Entrega das Propostas

Abertura das Propostas
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AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022. 

Tipo: Contratação Direta. Abertura: 18/02/2022, às 09h:00, hora local. 
Objeto: Aquisição de Piso Cerâmico, Argamassa e Rejunte, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência, para atender a 
necessidade da Secretaria de Educação, deste Município. O Termo de 
referência estará disponível no DOM (Diário Oficial do Município). As 
propostas devem ser encaminhadas para o e-mail 
licitacao@aracatu.ba.gov.br, entre os dias 15/02/2022 a 17/02/2022. 
Informações: (77)3446-8500.

Aracatu-BA, 14 de fevereiro de 2022. 

James Porto Brito 
Presidente da CPL. 
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EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 227/2021, 
DA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021. 

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa Jurídica de direito interno público, 
inscrito no CNPJ/MF nº 14.105.712/0001-80, com sede Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, CEP: 46.130-000 - 
Aracatu-Bahia, aqui representado pela Sra. BRAULINA LIMA SILVA, Prefeita Municipal, brasileira, casada, 
professora, portadora da Carteira de Identidade N.º 03.252.361-00 – SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o N.º 
484.222.315-49. 

CONTRATADA: ICONE IMBORES CONQUISTA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 
39.999.250/0001-12 com sede a Rua Principal  – Bairro Povoado de Furado da Cancela, 27 – Tremedal – Bahia –
CEP 45.175-000, neste ato representada pela Sra. Elieide Souto Lacerda, brasileira, casada, empresário, portadora 
da cédula de identidade nº 1424800617 SSP/BA e do CPF 060.493.885-39. 

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por prorrogar o prazo, estipulado na Cláusula Sétima do 
Contrato original, cujo objeto é a contratação de empresa para contratação de empresa na prestação 
de infraestrutura na ampliação e reforma das unidades escolares do Município de Aracatu referente 
aos Lotes 02 e 03 (Ampliação da Creche Maria Sena e Ampliação da Escola Rita de Cássia Meira), 
de acordo com os autos da Tomada de Preços nº 003/2021, que independente de transcrição integra 
o instrumento de contrato de nº 227/2021.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo do 
contrato original permitido por Lei, conforme os termos do Art. 57, II, da Lei n° 8.666/93. 

DATA DE VIGÊNCIA: A vigência será do dia 13/02/2022 até 28/02/2022. 

Data Aditivo: 10/02/2022. 
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EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 231/2021, 
DA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021. 

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa Jurídica de direito interno público, 
inscrito no CNPJ/MF nº 14.105.712/0001-80, com sede Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, CEP: 46.130-000 - 
Aracatu-Bahia, aqui representado pela Sra. BRAULINA LIMA SILVA, Prefeita Municipal, brasileira, casada, 
professora, portadora da Carteira de Identidade N.º 03.252.361-00 – SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o N.º 
484.222.315-49. 

CONTRATADA: ICONE IMBORES CONQUISTA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 
39.999.250/0001-12 com sede a Rua Principal  – Bairro Povoado de Furado da Cancela, 27 – Tremedal – Bahia –
CEP 45.175-000, neste ato representada pela Sra. Elieide Souto Lacerda, brasileira, casada, empresário, portadora 
da cédula de identidade nº 1424800617 SSP/BA e do CPF 060.493.885-39. 

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por prorrogar o prazo, estipulado na Cláusula Sétima do 
Contrato original, cujo objeto é a contratação de empresa para contratação de empresa na prestação 
de infraestrutura na ampliação e reforma das unidades escolares do Município de Aracatu referente 
ao lote 01 (Ampliação da Escola Lagoa do Sal), de acordo com os autos da Tomada de Preços nº 
003/2021, que independente de transcrição integra o instrumento de contrato de nº 231/2021. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo do 
contrato original permitido por Lei, conforme os termos do Art. 57, II, da Lei n° 8.666/93. 

DATA DE VIGÊNCIA: A vigência será do dia 13/02/2022 até 28/02/2022. 

Data Aditivo: 10/02/2022. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

             SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     

[Digite texto] 
Avenida Arthur Castilho, nº 46, Centro – Caculé/BA – cep. 46.300-000 
    Telefax 77 34551653 – 34552453 / seceducacao@cacule.ba.gov.br 

PORTARIA CONJUNTA 001/2022                   Caculé, 10 de fevereiro de 2022. 

A Secretaria Municipal da Educação e Cultura em conjunto com as Secretaria 
Municipal da Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social do Município 
de Caculé – Estado da Bahia, que formam a Comissão Especial de Avaliação 
para Retorno às aulas; 

Considerando o Disposto na Portaria Interministerial nº. 05 de 04 de agosto de 
2021; 

Considerando a Resolução nº. 02/2021 de 05 de agosto de 2021 do Conselho 
Nacional de Educação; 

Considerando a Resolução nº 004/2022 de 09 de fevereiro de 2022 do 
Conselho Municipal de Educação CME do Município de Caculé – Estado da 
Bahia; 

RESOLVEM:

Art. 1º - Reconhecer e importância social do retorno à presencialidade das 
atividades de ensino e aprendizagem, em todos os níveis, etapas, anos e ou 
séries explicitas pelo Conselho Nacional de Educação. 

Art. 2º - As medidas previstas nesta Portaria objetivam divulgar diretrizes para o 
retorno à presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem, atendidas 
as condições necessárias para a biossegurança dos alunos, profissionais da 
educação e demais profissionais de atividades envolvidos, estabelecida em 
Protocolo parte constante desta Portaria (ANEXO I). 

Art. 3º - As atividades de retorno às aulas serão inicializadas no dia 21 de 
fevereiro de 2022 no âmbito da rede municipal de ensino público. 

Art. 4º - A rede estadual de ensino que atua em consonância com a rede 
municipal adotará critérios de sintonia e equilíbrio visando adequar o transporte 
e recepção de seu público ao sistema de transporte escolar público municipal 
mantidos através da parceria do Município de Caculé e a Secretaria de Educação 
do Estado da Bahia pelo Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE. 

Art. 5º. – O conjunto de Secretarias capitaneadas pela Secretaria Municipal de 
Saúde encarregar-se-á em realizar a capacitação e orientação de todos os 
profissionais envolvidos motoristas da frota escolar própria e contratada, agentes 
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escolares em todas as suas funções, alunado e famílias, formando e capacitando 
as equipes formadoras para tais ações. 

Art. 6º. – É parte constante e integral desta Portaria o ANEXO I que dispõe sobre 
protocolos a serem adotados para a finalidade determinada de retorno as aulas 
presenciais. 

Art. 7º. – Fica a Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Caculé em 
consonância com as comunidades escolares locais em todas suas unidades, 
com a responsabilidade de planejar e executar se necessário for o 
escalonamento e revezamento de horários e datas para retorno gradual ou na 
forma determinada de acordo a situação pandêmica local e ou das governanças 
superiores.  

Art. 8º. – Fica a Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Caculé em 
sintonia com as Unidades Escolares Municipais incumbidas de promoverem 
ações educativas e orientativas nas formas sociais (redes sociais, protocolos 
audiovisuais, lembretes, filmes institucionais promocionais, áudios, matérias de 
imprensa escrita e digital, bem como toda a comunicação visual nos padrões 
ABNT vigentes em todas as unidades educacionais, transportes escolares 
públicos próprios e ou contratados, Secretaria Municipal da Educação, SEMAE, 
bem como qualquer local que seja parte do Sistema Municipal de Ensino. 

Art. 9º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas disposições em contrário. 

ADAILTON SILVA COTRIM 
Secretario Municipal da Educação e Cultura 

EDIENE COUTINHO DOS SANTOS ARANTES 
Secretaria Municipal da Saúde 

WILLIAMS MATHEUS FERNANDES ARAÚJO 
Secretario Municipal de Assistência Social 
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ANEXO I 

PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA 

APRESENTAÇÃO 

Este documento parte integral da Portaria Conjunta nº. 001/2022 expedida pelas 
Secretarias Municipal da Educação e Cultura, Secretaria Municipal da Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Caculé – Estado da 
Bahia, visa adotar procedimentos orientados pelos Protocolos vigentes no 
âmbito Estadual e Federal quanto ao controle da Pandemia do COVID 19, 
especialmente no processo de retorno às aulas presenciais no ano letivo de 2022 
no Município de Caculé – Estado da Bahia. 

Documento elaborado pelos profissionais apresentados nos créditos, discutido e 
aprovado pela Comissão Especial de Avaliação para Retorno às Aulas, visa 
determinar procedimentos e diretrizes que busquem minimizar os efeitos que 
possam advir no processo que ora se inicia. 

É necessária a participação e parcimônia de todos envolvidos, profissionais da 
educação em todas suas funções, alunado, pais e familiares, comunidade em 
geral conscientes de suas responsabilidades e imbuídos da tarefa primaz que é 
a preservação da vida, nosso bem maior.  

Que sejamos capazes de saber respeitar o momento que é de todos, mas 
principalmente intimo de cada cidadão, de cada pessoa que compõe a 
humanidade, respeitando os espaços, as individualidades, a coletividade, as 
crenças, a cultura, a condição social, financeira, étnica e pessoalidade como 
dispõe nossa Constituição Federal. 

Que saibamos enfrentar mais esta etapa desta situação que nos foi colocada em 
pleno Século XXI onde percebemos que o respeito à natureza, a vida em todas 
suas instâncias, inclusive a microscópica fazem parte de um contexto que ainda 
pouco compreendemos apesar de toda tecnologia que nos norteia, que tem 
conduzido a humanidade. 
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Vencendo cada dia de dificuldade, entendendo os caminhos que precisamos 
seguir, com as regras sociais necessárias sejamos percussores do novo tempo 
da natureza humana. 

Orientações Gerais 

 Evitar que alunos se aglomerem em áreas comuns; 
 Afixar nas dependências da Unidade Escolar e distribuir matéria 

orientadora aos pais, alunos e profissionais quanto às medidas protetivas 
de forma virtual; 

 Vedar a realização de atividades coletivas que possibilitem aglomerações 
como feiras, palestras, seminários, competições esportivas e outros; 

 Escalonamento de horários para realização das refeições pelas 
diferentes etapas/modalidades de ensino, evitando aglomeração; 

 Disponibilizar um funcionário na entrada da escola, para receber esses 
alunos, afim de orientar o uso de máscara e higienizar as mãos com 
álcool gel 70% e/ou água e sabão, verificar cartão de vacina; 

 Impedir o acesso a unidade escolar das pessoas que apresentarem 
temperatura 37,5ºC e estabelecer um local adequado para isolamento 
dos alunos para aguardarem a presença dos pais ou responsável; 

 Evitar a presença de prestadores de serviços nas escolas, no mínimo de 
30 dias de retorno as aulas; 

 Informar imediatamente a vigilância em saúde do município a ocorrência 
de um ou mais casos suspeitos e positivos na escola. 

Os principais sintomas que devem ser observados 

 Febre; 
 Calafrios; 
 Dor de garganta; 
 Dor de cabeça; 
 Tosse; 
 Coriza; 
 Perda de olfato e paladar; 
 Falta de ar, desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax; 
 Deve-se manter a estratégia de rastreamento diário a partir de lista de 

sintomas citados. 
Além de checagem que deve ser feita pelas famílias, que deve se 
comprometer a não levar o estudante para escola caso ele ou ela 
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apresente dois ou mais sintomas gripais, além de procurar 
imediatamente atendimento em unidade de saúde, antes da ida do 
estudante para a escola. Recomenda-se uma segunda checagem 
diária, de forma coletiva e no início da aula, pelo(a) professor(a) da 
turma de modo a evitar o cruzamento de pessoas e garantir o 
distanciamento físico.                                   ; 

Transporte Escolar 

 Orientar todos os profissionais e alunos quanto às recomendações de 
prevenção no transporte residência-instituição-residência ou trabalho-
instituição-residência; 

 Estudantes que acessam o transporte público devem fazer uso de 
máscara durante todo o percurso; 

 Os funcionários dos fornecedores e/ou das prefeituras deverão receber 
treinamento sobre como desinfetar as instalações e superfícies de forma 
adequada, como também sobre etiqueta respiratória e de higiene pessoal; 

 Orienta-se a fixação de adesivos nos ônibus escolares e nas 
dependências da empresa fornecedora do serviço, com instrução sobre 
os procedimentos adequados para lavagem das mãos, uso de máscara 
de proteção individual e utilização de álcool em gel; 

 As empresas deverão fornecer aos seus funcionários equipamentos de 
proteção adequados (máscara faciais, álcool em gel ou solução 
desinfetante para mãos), a fim de reduzir a possibilidade de infecção no 
ambiente de trabalho; 

 As superfícies frequentemente utilizadas como, corrimãos, barra de apoio, 
assentos, manoplas de câmbio, volantes e etc., deverão ser limpas com 
frequência ou quando houver sujidade visível; 

 A limpeza dos ônibus escolares (interna e externa) para remoção de 
microrganismo, sujeira e impurezas das superfícies, seguida de 
desinfecção com uso de produtos adequados (hipoclorito, álcool, etc.) 
deverão ser realizadas ao fim de cada turno de trabalho; 

 Os ônibus escolares deverão, sempre que possível, trafegar com as 
janelas abertas, mantendo dessa forma, a ventilação e circulação do ar; 

 Nos ônibus escolares deverão ter disponibilidade de álcool em gel a 70%; 
 Deverá ser fixadas no pára-brisas dos ônibus escolares, adesivos que 

informe a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual, com 
condições para embarque; 
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 O servidor afere a temperatura dos alunos com termômetro infravermelho 
na entrada do transporte; 

 Não permitir o acesso e permanência da unidade de ensino, sem uso de 
máscara, com exceção dos alunos de 0 a 3 anos com autismo. 

No que tange às orientações aos estudantes e seus 
pais/responsáveis, a atuação dos monitores e/ou motoristas será 
fundamental no sentido de cumprir as seguintes medidas: 

 Caso os(as) estudantes(as) que, apresente estado febril ou estado gripal, 
deverá orientar os pais e estudantes(as) a procurarem o sistema de 
saúde, bem como comunicar, imediatamente, a Direção da escola na qual 
os(as) estudantes(as) estejam matriculados para que sejam adotados as 
providências cabíveis; 

 Somente permitir o acesso ao ônibus escolar o estudante que esteja 
fazendo uso da máscara de proteção individual; 

 Orientar os(as) estudantes(as) de como utilizar, de forma adequada, 
máscara de proteção individual que cubram adequadamente toda área do 
nariz e da boca, área facial que possa o vírus se alojar; 

Organização dos Espaços Físicos 

Deve-se garantir que os ambientes estejam o mais arejado possível, 
especialmente os laboratórios e salas de aula; 

 As atividades educacionais presenciais devem ser realizadas em espaço 
arejado e, quando viável e pedagogicamente adequado, em áreas 
abertas; 

 Orientar e controlar a saída de estudantes para o uso dos banheiros e 
bebedouros, não permitindo a saída de muitos estudantes por vez com 
estas finalidades, estimando um quantitativo compatível, proporcional à 
disponibilidade de banheiros e bebedouros existentes nas diferentes 
unidades escolares; 

 Suprimir ou reduzir a utilização de maçanetas, catracas e qualquer 
superfícies física de contato com as mãos.                  .        

Refeitórios 
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 Orientar os alunos e profissionais para que se alimentem somente em 
espaços indicados e que respeitem as medidas preventivas estabelecidas 
no presente protocolo; 

 A higienização das unidades de alimentação escolar deve ocorrer antes 
e após a produção dos alimentos, assim como, quando se fizer 
necessário; 

 As refeições poderão ser realizadas em sala de aula ou em espaços ao 
ar livre, desde que adotada a higienização da mesa e cadeiras a cada 
turno, com uso de álcool 70%; 

 Os alunos e funcionários devem realizar a higienização das mãos antes 
das refeições com água e sabão ou álcool gel a 70%; 

 As instituições de ensino serão responsáveis pelo ordenamento das filas 
nas aéreas internas e externas, inclusive com uso de monitores, se 
necessário, garantindo o afastamento entre as pessoas e a 
obrigatoriedade do uso de máscaras; 

 Os manipuladores de alimentos devem obrigatoriamente utilizar máscara 
de proteção facial e higienizar frequentemente as mãos com água e 
sabão. Não é recomendado o uso de álcool em gel a 70% na área de 
produção de alimentos por ser um produto químico inflamável. Nestes 
espaços, recomenda-se o uso de água, sabão, detergente e água 
sanitária; 

 Avaliar possibilidade de lanchonete, cantina ofertar kit lanche pronto e 
individual; 

 Disponibilizar frasco de álcool gel a 70% nos balcões e entrada dos 
refeitórios, sala de aula; 

 Recomenda-se que cada estudante utilize kits de talheres, pratos e copos 
individuais e próprios. Caso sejam disponibilizados talheres de uso 
permanente, estes devem ser higienizados individualmente. Os talheres 
devem ser entregues já apoiados sobre os alimentos, nos pratos ou 
diretamente nas mãos dos estudantes; 

 É vedado o compartilhamento de talheres, copos, guardanapos, pratos e 
alimentos (comida e bebidas) durante as refeições sem que sejam 
higienizados anteriormente; 

 Recomenda-se organizar os intervalos detalhando horário para as 
refeições de forma escalonada, visando evitar possíveis aglomerações; 

 Para o consumo dos alimentos deve-se orientar que os estudantes 
mantenham o uso de máscara até o momento de iniciar as refeições. Ao 
iniciar a refeição, devem retirar a máscara com cuidado ao se 
alimentarem, tocando apenas nos elásticos. As máscaras devem ser 
acondicionadas de forma adequada, evitando colocá-las em cima da 
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mesa, preferencialmente guardando em lugar adequado e deve ser feito 
o uso de álcool em gel a 70% antes e após a retirada destas. As demais, 
devem lavar as mãos com água e sabão antes e após utilizar o espaço 
refeitório. 

Bebedouros 

 Evitar o uso de bebedouros coletivos; 
 Orientar que os estudantes levem suas garrafas de água ou copo, 

evitando a utilização de bebedouros coletivos e o compartilhamento de 
garrafas; 

 O consumo de água dos bebedouros deve se dar exclusivamente por 
meio dos copos individuais e/ou descartáveis; 

 Os esguichos dos bebedouros devem ser isolados e/ou substituídos por 
torneiras; 

 Os bebedouros devem ser higienizados pelo menos uma vez por turno; 
 Afixar cartazes ao lado dos bebedouros com orientação para higienização 

das mãos antes de manusear; 
 Evitar contato de copos e garrafas com o bico ejetor do equipamento; 
 Afixar cartazes ao lado dos bebedouros com orientações de higienização 

das mãos; 
 Disponibilizar álcool a 70% próximo aos bebedouros para garantir o 

correto manuseio do equipamento; 
 Evitar colocar garrafa pra encher diariamente no bebedouro. 

Sala de aula 

 Abrir janela e portas pelo menos 10 minutos antes do inicio das aulas, 
durante o intervalo das aulas, no termino do turno e mantê-las abertas 
sempre durante o uso dos espaços a fim de proporcionar a circulação de 
ar natural; 

 Sinalizar no chão da sala de aula a distância entre os professores e os 
alunos da primeira fileira de carteiras; 

 Os equipamentos, materiais de uso comum das salas de aula e laboratório 
devem ser higienizados no mínimo a cada aula/turma, sempre que 
possível, deve-se fazer o uso individual; 
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 As instituições devem avaliar a utilização de instrumentos/equipamentos 
individuais e/ou recicláveis; 

 As instituições devem organizar os horários das turmas/segmentos de 
forma a garantir o distanciamento físico entre as pessoas; 

 No retorno das atividades nos ambientes climatizados devem ser 
realizadas previamente uma rigorosa revisão de todos equipamentos, a 
fim de que as impurezas sejam removidas dos sistemas, antes do reinício 
dessas aulas; 

 Manter limpo os componentes do sistema de climatização, tais como: 
bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos, de forma a 
evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e 
manter a boa qualidade do ar interno; 

 Orientar aos pais que coloque uma máscara reserva na mochila do aluno, 
caso ocorra algum imprevisto com a que ele estará utilizando, como cair 
no chão, sujar ou molhar e até mesmo para realização da troca da mesma 
dentro do período.                                .  

Banheiros 

 Inserir indicações de intercalação para o uso dos espaços, tal como as 
pias dos banheiros quando as estruturas não permitem distanciamento; 

 Recomenda-se que o acesso das pessoas aos banheiros seja controlado 
para evitar aglomeração; 

 O número máximo de pessoas que poderão acessar os banheiros ao 
mesmo tempo haverá levar em consideração o distanciamento físico, o 
tamanho do espaço destes, evitando filas para o acesso; 

 Os sanitários deverão dispor de pias, preferencialmente, sem 
acionamento manual, com água, sabão, papel toalha e lixeira com tampa 
e acionamento por pedal; 

 Facilitar a abertura de portas com cotovelos, não permitir trava nas portas; 
 Próximo a todas as pias dos banheiros, devem ser afixadas instruções 

sobre a correta higienização das mãos, inclusive quanto a forma correta 
de fechamento das torneiras de acionamento manual; 

 Deve deixar basculantes e janelas abertas. Na impossibilidade, 
recomenda a utilização de exaustores para favorecer a renovação do ar. 

Áreas de convivência e Ambientes de atividades Pedagógicas 
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 Deve-se evitar o uso de áreas comuns em ambientes fechados, como 
bibliotecas. Na impossibilidade, recomenda-se que estas áreas sejam 
utilizadas por turnos e em horários diferenciados por cada turma, 
preservando-se sempre o distanciamento social; 

 Caso sejam realizadas atividades nestes ambientes, sempre que 
possível, as janelas devem permanecer abertas, viabilizando a renovação 
do ar. Em caso de utilização de ar condicionado, o mesmo não pode ser 
mantido no modo recirculação de ar; 

 As salas de professores devem ser utilizadas garantindo que haja o 
distanciamento nesse espaço, de preferência não devem ser utilizadas, 
para realização de refeições, sendo um local ventilado e aberto, se 
possível, destinado a esse fim.                         . 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

Garantir que os funcionários responsáveis pela higienização utilizem 
equipamentos de proteção individual (EPI), máscara, protetor facial “face 
shield”, capote para realiza higienização adequado para o desempenho de 
suas funções; 

 Todos os funcionários, principalmente aqueles que servem e/ou realizam 
entrega de produto pronto aos alunos, devem usar EPI adequados e 
higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70% entre 
atendimentos e sempre que se fizer necessário; 

 As unidades escolares devem estabelecer um fluxo de informação, 
mantendo o grupo do Comitê Gestor, responsável por entrar em contato 
com a unidade de saúde municipal mais próxima para que seja realizada 
a buscar ativa de contactantes de alunos, professores ou trabalhadores 
sintomáticos ou com diagnósticos confirmado de 
 Covid-19 a partir de uma articulação entre a Atenção Básica e a Vigilância 
em Saúde. Se não houver cobertura de unidade de saúde nas 
proximidades, os profissionais deverão entrar em contato com a vigilância 
epidemiológica do município. 

Casos Suspeitos ou confirmados na Instituição de Ensino 
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Elaborado por: 

REALIZAÇÃO 
DE TRIAGEM 

PARA
COVID-19

Será realizado 
testagem de 05 

funcionários/ 
alunos da 

instituição, com 
intuito de busca 

ativa 
principalmente 

dos posiivos 
asintomáticos.

A coleta será 
programada pelo 
Coordenador da 
Atenção básica, 

sendo realizada na 
unidade escolar a 
cada 21 dias no 
período de 03 

meses ou confrome 
cenário

epidemiológico.

Caso suspeito de 
estudante ou 

familiar de algum 
suspeito

O estudante deve ser 
isolado, caso a 

verificação se dê na 
escola,contatar os 

responsaveis e 
orientar para que 
seja realizada a 

testagem.

Se o resultado exame for negativo o 
estudante deve retornar as 

atividades.Caso não haja testagem, o 
mesmo apenas pode retornar apos 7 
dias de isolamento, desde que não 
apresente sintomas nas ultimas 24 

horas .

Caso 
confirmado de 

estudante 

Comunicar o 
ambiente escolar 

e monitorar 
contactantes .

Esses devem ser afastados por 07 dias a 
patir do primeiro sintoma ou a partir do 
resultado do teste,caso possua algum 

sintoma o prazo e de 10 dias pra retorno.

Professores ou 
trabalhadores 

positivos

Esses devem ser 
afastados por 07 
dias a partir do 

início dos sintomas 
ou a partir do 

resultado do teste.

O mesmo  pode retornar 
apos 7 dias de isolamento, 
desde que não apresente 
sintomas nas ultimas 24 

horas , caso possua algum 
sintoma o prazo é de 10 

dias para retorno.
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Secretária de Saúde: Ediene Coutinho dos Santos Arantes 

Coordenadora Vigilância Epidemiológica: Liliane Pereira Malheiros Tolentino 

Coordenadora Vigilância Sanitária: Camila Neves Santos  

Coordenador Atenção Básica: Jânio Espínola Correia 

Referências: 

http://www.saude.ba.gov.br/wp-
content/uploads/2021/02/Plano_estrategico___Retomada_das_Atividade
s_Escolares__Revisado_ASTEC__PDF.pdf
https://dom.pmvc.ba.gov.br/diarios/previsualizar/7j9wKdNG
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Secretária de Saúde: Ediene Coutinho dos Santos Arantes 

Coordenadora Vigilância Epidemiológica: Liliane Pereira Malheiros Tolentino 

Coordenadora Vigilância Sanitária: Camila Neves Santos  

Coordenador Atenção Básica: Jânio Espínola Correia 

Referências: 

http://www.saude.ba.gov.br/wp-
content/uploads/2021/02/Plano_estrategico___Retomada_das_Atividade
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AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

O Município de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº 
10.024/19, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei 
nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, através do pregoeiro municipal, torna público o 
RESULTADO e ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2022, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de internet trânsito de dados 
IP (link dedicado) full duplex fibra ótica, com instalação da rede, para atender as secretarias Municipais 
de Caculé, realizado nos dias 27 e 28 de janeiro de 2022, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – Centro – Caculé – Bahia, através da plataforma 
licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedora a empresa: VGS 
TELECOMUNICACOES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
12.664.949/0001-75, com um valor global de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O pregoeiro adjudica o 
objeto desta licitação a referida empresa. Caculé, 10 de fevereiro de 2022. Breno Calasans Costa 
Ribeiro - Pregoeiro Municipal. 
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AVISO DA HOMOLOGAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna pública a HOMOLOGAÇÃO da licitação na 
modalidade - Pregão Eletrônico nº 001/2022, cujo objeto a contratação de empresa especializada para 
o fornecimento de serviços de internet trânsito de dados IP (link dedicado) full duplex fibra ótica, com
instalação da rede, para atender as secretarias Municipais de Caculé, realizado nos dias 27 e 28 de
janeiro de 2022, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa,
26 – Centro – Caculé – Bahia, através da plataforma licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br.
Tendo como vencedora a empresa: VGS TELECOMUNICACOES EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 12.664.949/0001-75, com um valor global de R$ 100.000,00 (cem mil
reais). Ciente de que foram cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse processo, o Prefeito
Municipal de Caculé homologa esse procedimento licitatório. Caculé, 14 de fevereiro de 2022. Pedro
Dias da Silva – Prefeito Municipal.
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Licitações
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA 
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro 
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012 
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 
CNPJ: 16.418.766/0001-20 
 

EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 

PARTE A - PREÂMBULO 
I - REGÊNCIA LEGAL:  

Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 10.520/02 E 8.666/93, Decreto 
Federal nº 5.450/05, Leis Complementares Nº 123/2006, 147/2014 e 155/2016, Decreto Municipal nº 
40/2020 de 20 de Maio de 2020, Decreto Federal nº 3.555/00 e nº 10.024/2019 no que for pertinente e 
demais normas e redações aplicáveis. 

II - UNIDADE INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS 

III - PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº: 015/2022 

IV MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - REGISTRO DE PREÇOS 

V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE 

VI - FORMA DE FORNECIMENTO: (  )ÚNICA      ( X )AQUISIÇÃO PARCELADA 

VII - OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as 
necessidades da Merenda Escolar no ano letivo de 2022 para os alunos  da rede pública de ensino do 

Município de Caraíbas - BA, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital.  

X  Orçamento Sigiloso: O valor estimado dessa licitação será tornado público apenas após encerramento e 
envio de lances, conforme art. 15, Inciso 2, do Decreto nº 10.024/19; 

XI - Patrmônio Líquido minímo necessário: 10% correspondente ao valor orçado pela administração; 

XII - Local horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este edital. 

Poderão se obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, na sede 
da Prefeitura Municipal de Caraíbas, Pça Luiz Eduardo Magalhães, 245 Centro Caraíbas - Ba, Cep 45.177-000, 
das 08:00 às 12:00 horas, pelo telefone (77) 3443 1010  ou por e-mail licitacaraibas17@gmail.com; bem como 
por consulta ao Diário Oficial do Município e no site oficial da prefeitura (http://www.caraibas.ba.gov.br): 

XIII - A Homologação deste pregão será divulgada no Diário Oficial do Município de Caraíbas, site: 
(http://www.caraibas.ba.gov.br) nos Atos Oficiais - Edições do Diário Oficial, na homologação supracitada a 
empresa vencedora será convocada para a formalização da assinatura do instrumento contratual. 

 

VIII - LOCAL E DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DATA: 21/02/2022 
HORA: 09:45 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br 
NUMERO LICITAÇÕES-E/BANCO DO  BRASIL: nº nº 919533 
IX - Local, dia e horas para recebimento das propostas e documentos e início da sessão pública da licitação: 
www.licitacoes-e.com.br 
9.1 - Tempo de disputa: 15(quinze) minutos mais o tempo aleatório do sistema 
9.2 - Inicio do acolhimento de popostas: às  16:00 do dia 14/02/2022 
9.3 - Limite do acolhimento de popostas: às  9:00 do dia 21/02/2022 
9.4 - Abertura das popostas: às 9:30 do dia 21/02/2022 
9.5 - Data e a hora da disputa: às 9h45min do dia 21/02/2022 

Editais
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA 
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro 
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012 
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 
CNPJ: 16.418.766/0001-20 
 

 

 

PARTE B - PREÂMBULO 

 

O Município de Caraíbas, através do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 02/2022 de 04 de Janeiro de 2022, 
publicada no diário oficial do município, torna público para conhecimento dos interessados que na data, 
horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletônico, do tipo, Menor Preço Por 
Lote. O procedimento  licitatório observará as disposições das Leis Federais nº 10.520/02 450/05e 8.666/93, 
Decreto Federal nº 5.450/05, Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16, Decreto Municipal nº 
40/2020, Decreto Federal nº 3.555/00 e 10.024/2019, no que for pertinete. 

 

I. OBJETO: 

1.1 Constitui objeto desta Licitação, o Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para 
atender as necessidades da Merenda Escolar no ano letivo de 2022 para os alunos  da rede pública de 
ensino do Município de Caraíbas - BA, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital. 

1.2 Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de Licitações do 
Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Modelo de Proposta de Preço - Anexo II, o licitante 
deverá obedecer a este último. 

1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão 
advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo  
segurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

1.4 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se 
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 

II. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1 Poderão participar do certame os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema 
Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do situo www.licitações-e.com.br. 

2.2 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no item "HABILITAÇÃO".  

2.3 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante 
às sanções previstas neste edital. 

2.4 Não poderão participar deste pregão:  

2.4.1 Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compativel com objeto deste Pregão; 

2.4.2 Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com pessoas. Previstos na 
Lei Complementar nº 101/00; 

2.4.3 Empresas ou sociedades estrageiras que não funcionem no país; 

2.4.4 Empresas impedidas de licitar ou contratar com o municpio (art. 7º da Lei nº 10.520/02) ou suspensas 
temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 
87, III, da Lei nº 8.666/93); 

2.4.5 Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
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perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade; 

2.4.6 Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;   

2.4.7 Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores vereadores(cfr. Art. 54, II da 
Constituição); 

2.4.8 Empresas proibidas de contratar com Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de 
Improbidade Administrativa).  

2.4.9 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da lei nº 8.666/93; 

2.4.10 Não será admitida qualquer intermediação ou subcontratação; 

2.5 O discumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante. 

III. TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E AQUIPARADOS: 

3.1 No caso da participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será observado o 
disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49; 

3.2 O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições 
do Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 
123/06; 

3.3 Os Licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e não 
possuirem quaisquer dos impedimentos do inciso 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração em 
campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, 
empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar; 

3.4 Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser anexada ao sistema até a 
data e horário marcados para abertura das propostas. 

3.5 A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei 
Complementar nº 123/06 com alterações introduzidas pela Lei nº 147/2014: 

3.6 A Identificação da ME/PP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o 
encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de concluio ou fraude no procedimento; 

3.7 Nos termos do art. 48, inciso I da Lei nº 123/06, com alterações introduzidas pela lei nº 147/2014, os lotes 
que corresponderem ao valor de até R$: 80.000,00 (oitenta mil reais) ficam destinados à participação 
exclusiva de Microempresa(ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

IV. DO CREDENCIMENTO: 

4.1 O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema "Pregão Eletrônico" , no sitio www.licitacoes-
e.com.br. 

4.2 O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e 
intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do seu 
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização; 

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na forma 
eletrônica; 

4.4 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 
ou a Prefeitura de Caraíbas responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
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ainda que por terceiros; 

4.5 A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 
cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do Cadastro de 
Fornecedores da Prefeitura de Caraíbas; 

4.6 A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para 
imediato bloqueio de acesso. 

V. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

5.1 Até 03(três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou 
jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente 
para o endereço eletrônico licitacaraibas17@gmail.com, até às 17 horas, no horário oficial de Brasília-DF; 

5.1.1 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, através do e-mail licitacaraibas17@gmail.com, 
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Pça Luis Eduardo Magalhães nº 245, Centro CEP 
45.177-00 Caraíbas - BA, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço e período no qual 
os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados; 

5.2 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 
48(Quarenta e oito) horas. 

5.3 Acolhida a impugnção contra o edital, será desigada nova data para a realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 

5.4 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes da data 
fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico: 
licitacaraibas17@gmail.com;

5.5 As respostas ás impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizados no sistema 
eletrônico para os interessados; 

VI. DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

6. A licitante deverá encaminhar todos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS conforme 
exigidos neste edital, por meio do sistema eletrônico, através do site : www.licitacoes-e.com.br, até a data 
e horário estabelecidos para abertura da sessão pública, sob pena de inabilitação; 

6.1 A licitante deverá apresentar a proposta de preço detalhada do objeto ofertado, na forma expressa no 
sistema eletrônico, indicando qualidade, valor unitário e total e marca dos produtos, já considerado e 
incluso todos od tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto; 

6.2 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.3 As propostas e os documentos de habilitação ficarão disponíveis no sistema eletrônico; 

6.4 Qualquer elemento que possa identificar à licitante no sistema antes da fase de etapa dos lances, sera  
desclassificada, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital; 

6.5 Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilçitação anteriormente encaminhada;  

6.6 As proposta terão validade de 60(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública 
estabelecida no preâmbulo deste edital; 

6.7 Os documentos que compôem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público, após o encerramento do envio de 
lances; 
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6.8 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes 
liberadas dos compromissos assumidos; 

6.9 Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, entre os 
expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último;  

6.10 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.11 Os documentos exigidos à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia, autenticada por Tabelionato de Notas ou Autênticação Digital por cartório competente e/ou 
publicação em Órgão da Imprensa Oficial, por membro da Equipe de Apoio ou Pregoeiro, À vista dos 
originais nos termos do Art. 32, caput, c/c art. 38, inciso IV, ambos da Lei nº 8.666/93, com exceção dos 
extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação;

a)   Os documentos que forem autenticados, remetidos pelo sistema licitações-e, deverão ser encaminhados 
no prazo máximo de 03 ( três ) dias úteis via SEDEX contado da solicitação do pregoeiro, so Setor de 
Licitações, na Rua Luis Eduardo Magalhães s/n, CEP: 45177-000, Caraíbas – Ba, em envelope fechado com 
as serguintes imfprmções: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Caraíbas, o número do tel, o 
número do pregão eletrônico, razão social,CNPJ, e endereço da empresa. O licitante deverá comprovar a 
postagem dos documentos com o ENCAMINHAMENTO DO CÓDIGO RASTREADOR OU OUTRO 
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO da sua postagem, para e-mail indicado acima; 

b) Serão aceitas somente cópias legíveis: 

c) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

6.12. Caso sejam solicitados os documentos de habilitação, deverão ser encaminhados a Prefeitura Municipal 
de Caraíbas, Setor de Licitações, Rua Luis Eduardo Magalhães s/n, CEP: 45.170-000, Caraíbas- Bahia, no 
prazo de até 03 (três) dias úteis. 

6.13. Os documentos exigidos na Habilitação deverão, preferencialmente ser apresentados ordenadamente, 
de modo a facilitar sua análise. 

VII- DA HABILITAÇÃO: 

7.1. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a: 

7.2. DOCUMENTOS RELATIVOS Á HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial no cado da empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as alterações, ou da última alteração 
contrarual consolidadas, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 

c) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira  em funcionamento no país, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo orgão competente, quando a atividade assim o 
exigir: 

d) Cédula de identidade dos sócios da empresa; 

7.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

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

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante: 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e com a Previdência Social, em conformidade com os 
termos do Decreto Federal n° 8.302/2014; 
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d) Prova de garantia relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ( FGTS ), mediante a apresentação 
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

e) Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT). 

7.3.1.  Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade 
fiscal e trabalhista da matriz e da filial; 

7.3.2.  As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser 
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou por orgão expedidor, ou, na hipótese de 
ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 60 (sessenta) dias contados da data de 
abertura da sessão pública; 

7.3.3.  As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art.43 da LC n°123/06); 

7.3.4.  Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponpoderá ao momento em que o propente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis a igual período, a critério da Administração, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa ( art. 43 §1°, da LC n°123/06); 

7.3.5.  A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n°8.666/93, sendo facultado à 
Administração convovar os licitantes remanescentes, nos termos do item “REABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

7.4..  DOCUMENTO RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa 
jurídica ou empresário individual, dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de apresentação das 
propostas ou conforme validade constante na certidão. 

b)  Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou sede da 
empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) 
meses da data da apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação do 
balanço ou cópia reprográfica das páginas do livro diário onde foram transcritos o balanço e a 
demonstração de resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta 
Comercial. Obs.: Dispensado para os Microempresas e Empresa de Pequeno Porte optantes pelo Simples 
Nacional e para os Microempreendedores Individuais-MEI. 

7.5- DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, E VIGIlÂNCIA SANITÁRIA relativo ao exercício do ano corrente, 
expedido pelo orgão municipal da sede da licitante; 

b) Comprovação de aptidão da Empresa de desempenho de atividade pertinete ou equivalente compatível 
com o objeto da presente licitação, através de no mínimo 01  (um)  atestado de capacidade técnica, 
fornecidos por pessoa pessoa jurídica de direito Público ou Privado, necessariamente, deverão ter a firma 
do signatário reconhecida por Tabelionato de Notas ou Autenticação Digital por cartório competente ou 
ainda fotocópia siimples desde que seja acompanhada pelo original para verificação de sua autenticidade 
pelo Pregoeiro e ou Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;

b.1) O atestado de Capacidade Técnica deve ser com Papel Timbrado da empresa que atesta os fornecimento 
de serviços ou materiais, Número do CNPJ, Endereço, n°, Bairro, Cidade, CEP, E-mail e telefone de contato; 
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b.2) Em atendimento ao disposto no § 3°. Art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93 será sempre admitida a 
comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de fornecimento similares de complexidade 
tecnológica e operação equivalente ou superior; 

b.3) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação de legitimidade dos atestado 
apresentados; 

b.4) Não serão aceitos atestados emitidos por empresa do mesmo grupo empresarial do concorrente ou pelo 
próprio concorrente e por empresa das quais participem sócios ou diretores do concorrente. 

7.6- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

7.6.1 O licitante deverá declarar: 

a)Declaração única conforme Modelo sugerido pelo Edital, Anexo IV. 

7.7. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item 
deverá comprovar que detém poderes para agir em nome da licitante. 

7.8. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis; 

7.9. Para fins de habilitação, serãoaveitas certidões expedidas pelos orgãos da administração fiscal, tributária 
e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei n° 10.520/02. 

7.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverçao ser apresentados: 

7.10.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser 
apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ; 

7.10.2. Em nome da matriz, se o licitante for matriz; 

7.10.3. Em nome da filial, se o licitante for filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem 
emitidos somente em nome da matriz; 

7.11. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado habilitado. 

.VIII- ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

8.1. A abertura da sessão pública deste pregão, conduzida pelo pregoeiro, ocorrerá na data e na nota 
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br; 

8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre ao pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente 
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico; 

8.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico dutante a sessão pública do pregão, 
fivando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

IX- REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

9.1.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, não assinar o contrato ou não 
retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e  

9.1.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 
pública precedente ou em que seja anulada própria sessão pública; 

9.1.3. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de 
desempate do item “Regras Gerais de Desempate”, será convocado tendo por base o próprio preço que 
ofereceu na sessão de lances; 

9.1.4. O direito de preferência previsto no item Preferência das Microempresas e Empresas de Pequeno 
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Porte”, deverá ser recalculado levando-se em consideração olance apresentado pelo licitante subsequente; 

9.1.5. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, normalmente 
nos termos da ITEM “Pregerência de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 

9.1.6. Finalizado o procedimento previsto no item “Preferência de Microempresas e Empresa de pequeno 
Porte, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a negociação prevista 
no item “NEGOCIAÇÃO”!; 

9.1.7. Declarando o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal, 
nos termos do item “RECURSOS”, prosseguindo-se normalmente, com as demais fases previstas neste 
Edital. 

9.2. A convocação acontecerá por meio do “chat” do sistema eletrônico.

X- CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

10.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital; 

10.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes; 

10.3. O sistema ordenará, automáticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente 
estas participarão da fase de lance. 

XI- FORMULAÇÃO DE LANCE: 

11.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances 
exclusivemente pelo sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo 
horário registro e valor; 

11.2. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, ao pregoeiro poderá fixar 
valor mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a ser admitido como 
variação entre um lance e outro; 

11.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema; 

11.4. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de descontoao último lance por 
ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mìnimo de diferença de 
valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 
quantoem relação ao lance que cobrir a melhor oferta; 

11.5. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do ofertante; 

11.6. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o 
direito de pleitear qualquer alteração. 

XII- DO MODO DE DISPUTA: 

12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa ABERTO E FECHADO, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, a etapa de envio de 
lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos; 

12.1 Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances 
e, transcorrido o periodo de até 10(dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será 
automaticamente encerrada; 

12.2. Encerrado o prazo de 10(dez) mminutos, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de 
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valor mais baixo e os autores das ofertas com valores de até 10 (dez) por cento superirores àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste 
prazo; 

12.3. Na audiência de no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 12.2, os autores dos 
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até no máximo de três, poderão oferecer um 
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo; 

12.4. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 12.2 e 12.3, o sistema ordenará os lances em ordem 
crescente de vantajosidade; 

12.5 Na ausência de lance final e fechado classificado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais 
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, a ordem 
crescente de vantajosidade; 

12.6. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda ás exigências para 
habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da 
etapa fechada; 

12.7. Na hipótese  de o sitema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de 
lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados; 

12.8. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapta de lances, e o sistema eletrônico 
permanecer acessível aoslicitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados; 

12.9. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes no síto www.licitacoes-e.com.br. 

XIII- DO BENEFÍCO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 

13.1.Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a ocorrência de 
um possível empate, pois, coso aconteça, serão tomadas as seguintes providências: 

13.2. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado, após 
o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame em até 05 (cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão ( Art. 45, inciso I c/c § 3°, da LC 
n° 123/06); 

13.3. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior 
áquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências 
previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado ( Art. 45, I, da LC n°123/06) 

13.4. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão 
convocadas as ME/EPP e equiparados remasnescentes considerados empatados na ordem classificatória 
para o exercício do direito de oferta proposta de preço inferiior àquela considerada vencedora do 
certame  

( Art. 45, II, da LC n° 123/06); 

13.5. Entede-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e 
equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1° e 
2°, da LC n° 123/06); 

13.6. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista no 
item “ NEGOCIAÇÃO”. 
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13.7. Não serão aceitos dois ou mais lences iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro. No cado de não hver lances e verificada equivalência dos valores constantes das de ME/EPP e 
equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a 
primeira que poderá apresentar melhor oferta; 

13.8. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é 
que o objeto licitado será adjudicado em faver da proposta originalmente vencedora, atendidas as 
demais disposições deste Edital (§ 1° do art. 45 da LC n°123/06); 

13.9. O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apreentada 
por ME/EPP ou equiparados ( Art. 45, § 3°, da LC n° 123/06). 

XIV- REGRAS GERAIS DE DESEMPATE: 

14.1. Se depois de realizado o procedimento previsto no item “ PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condições, como 
critério de desempate, será assegurada preferência: 

14.1.1. Sucessivamente aos materiais; 

14.1.2. Produzidos no país; 

14.1.3. Produzidos ou pretados por empresas brasileiras; 

14.1.4. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no país; 

14.2. Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso de concurso ente as 
hipóteses previstas nos itens 76, a classificação far-se -á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, 
para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.. 

XV- NEGOCIAÇÃO; 

15.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta 
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 
proposta, observando o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo 
negociar condições diferentes das previstas neste Edital; 

15.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

XVI- ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

16.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a Proposta de Preços 
adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo II – Modelo de Proposta de 
Preços, no prazo máximo de 12 (doze) horas do encerramento da sessão, por meio do sistema 
www.licitacoes-e.com.br ou no endereço eletrônico licitacaraibas17@gmail.com. 

16.2. A proposta de preços deverá conter os seguintes documentos: 

a) Planilha de preços unitários e totais ofertados, conforme Anexo II; 

b) Conter a indicação do vanco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento; 

c) Declaração única, conforme Anexo IV. 

16.3. A licitante que deixar de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-
se-á às sanções previstas neste Edital; 

16.4. O pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do preçoofertado 
com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto: 

16.5. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência; 
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16.6. Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis; 

16.7. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem 
insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida; 

16.8. Não vir acompanhada de Planilha de Proposta de Preços, conforme Anexo I; 

16.9. A empresa licitante deverá estar ciente que os preços dos itens a serem apresentados na proposta 
reformulada devem ser baixados de forma linear, basedo no percentual de redução do preço proposto 
no Lote, decorrente dos lances e da negociação. No caso de não ocorrer a redução linear, o lote não 
poderá ser adjudicado ao vencedor. 

16.10. Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim prosseguindo até a 
apuração de uma proposta  que atenda a este Edital; 

16.11. O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado ou a recusa em faze-lo implica a 
desclassificação da proposta. 

XVII- DO RECURSOS; 

17.1. Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo de 10 (dez) minutos durante o qual, qualquer 
licitante poderá de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar 
sua intenção de recorrer; 

17.2. Durante o prazo para a manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão 
solicitar ao Pregoeiro o envio por meio eletrônico, preferêncialmente, ou outro meio hábil, de acordo 
com os recursos disponíveis no orgão, os documentos de habilitação apresentados pelo licitante 
declarado vencedor do certame ou de qualquer outro documento dos autos; 

17.2.1. As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, dentro do prazo, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões também via sistema, que 
começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses; 

17.3. A falta de manisfetação imediata e motivada da intenção de interpor recurso (item17.1), no momento 
da sessão pública deste Pregão, implica da decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante vencedor; 

17.4. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do 
processo licitaório ou a qualquer outra informação necessária a instrução do recurso. 

17.5. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá: 

17.5.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido; 

17.5.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão; 

17.5.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora; 

17.6. O acolhimento do recurso importará na invalidaçãõ apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

XVIII- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

18.1 Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 
procedimento à autoridade superior para homologação; 

18.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor;

18.3. Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado para assinar o 
contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 03 (três dias) ùteis; 
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18.4. A convocação do licitante subsequente será realizada de acordo com as regras previstas no item 
“REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA” 

XIX- DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

19.1.Homologado o resultado da licitação, o orgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a 
quantidade de fornecedores, convocará os interessados para, no prazo de até 03 (três) dias úteis, 

Contados da data da convocação, procedem à assinatura do Contrato, a qual, após cumpridos os requisitos de 
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas; 

19.2. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, 
for  solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo orgão gerenciador; 

19.3. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a contrato dentro do prazo estabelecido  
pela Administração ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no presente instrumento 
convocatório; 

19.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para faze-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado; 

19.5. Aerão registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os materiais com 
preços iguais ao do licitante mais bem classificado; segundo a ordem de classificação baseada na última 
porposta apresentada durante a fase competitiva, que deverá ser observada para fins de eventual 
contratação; 

19.6. No momento da assinatura do contrato a Administração verificará se os licitantes mantêm as mesmas 
condições de habilitação consignadas no edital, nas quais deverão ser mantidas durante todo o contrato. 

XX - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

20.1. Homologado o resultado da licitação, será celebrada a Ata de Registro de Preços, que firmará o 
compromisso para a eventual e futura contratação entre as partes que terá validade de 12 (doze) meses, a 
partir da data de sua assinatura. 

20.2. O(s) proponente(s) será(ão) convocado(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, via fac-simile, e-
mail ou meio equivalente, e terão o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para atendimento. 

20.3. O proponente que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído, 
sem prejuízo das penalidades estipulados no item XXIX deste edital. 

20.4 - A Ata firmada observará a minuta do Anexo IV deste Edital, podendo ser alterada nos termos dos 
artigos 57, 58 e 65 da Lei nº 8.666/93. 

XXI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

21.1 - O fornecedor terá seu registro de preços poderá ser cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando: 

21.1.1 - A pedido empresa(s) licitante(s) vencedora(s) quando: 

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ARP, por ocorrência de casos fortuitos ou de 
força maior; 

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 
mercado, dos insumos que compõem o custo do fornecimento, e se a comunicação ocorrer antes da 
solicitação; 

21.1.2 - Por iniciativa da Procuradoria Administração, quando a(s) empresa(s) vencedora(s) registrada(s): 

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
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mercado; 

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 

d) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

e) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na ARP ou 
nas solicitações dela decorrentes 

f) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações decorrentes da ARP; 

g) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

h) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

i) For impedido de licitar e contratar com a Administração; 

21.2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o Processo Administrativo, a Administração fará o devido 
cancelamento do respectivo registro de LOTE(s) na ARP, para os casos em que tiver havido fornecimento, ou, 
no caso de não ter havido fornecimento, convocará os licitantes remanescentes, por ordem de classificação 
no certame, a fim de proceder ao registro na ARP pelo período de meses remanescentes da vigência da ARP. 
Quando cabíveis, serão aplicadas as sanções previstas neste Edital e Legislação vigente, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

XXII - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO REGISTRO DE PREÇOS 

22.1 - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços-ARP serão formalizadas por emissão de 
autorização de fornecimento, que será feita por fac-simile ou outro meio equivalente; valendo o comprovante 
do fac-simile ou comprovante de leitura do e-mail como prova do recebimento da convocação. 

22.1.1 - Além das formas de contratação apresentadas no item anterior (Emissão de Autorização de 
Fornecimento e/ou de Prestação de Serviços), caso julgue conveniente, a Administração poderá realizar a 
contratação através de instrumento contratual, conforme modelo do Anexo III deste Edital; 

22.1.2 - Os contratos decorrentes da ARP deverão ser assinados dentro do prazo de validade da ARP; 

22.1.3 - A(s) licitante(s) vencedora(s) que teve seus preços registrados na ARP oriunda da presente licitação 
deverá assinar Contrato com a Procuradoria Jurídica do Município, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data de notificação (telefônica, fax, escrita ou e-mail) da Administração, onde estarão inclusas todas 
as condições, obrigações e responsabilidades constantes deste Edital e seus Anexos, imprescindíveis à fiel 
execução do objeto da licitação, na forma descrita na Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, 
sob pena de ser aplicada a penalidade prevista no Art. 7º da Lei Federal n.º 10.520/2002; 

22.1.6 - A recusa injustificada da(s) licitante(s) vencedora(s) em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas 
pela Administração Pública; 

22.1.7 - No ato da contratação, se for o caso, a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá apresentar documento de 
procuração devidamente reconhecido em Cartório, que habilite o seu representante a assinar o Contrato em 
nome da(s) licitante(s) vencedora(s); 

22.1.8 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não apresentar(em) situação regular, no ato da assinatura do 
primeiro Contrato oriundo da ARP, ou se enquadrarem nas hipóteses do item XXI deste Edital, serão adotadas 
as seguintes providências: 

22.1.8.1 - Observar a lista de licitantes remanescentes, verificada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital; 
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22.1.8.2 - Verificar a aceitabilidade da proposta e a habilitação da licitante a que se refere o subitem anterior, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora, adjudicado o objeto do certame e convocada para assinar a 
ARP e celebrar o respectivo contrato; 

22.1.7 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não apresentar(em) situação regular ou apresentarem a 
existência de fato superveniente, no ato da assinatura dos demais Contratos oriundos da ARP, ou se 
enquadrarem nas hipóteses do item XXI deste Edital, serão adotadas as seguintes providências pela 
Administração: 

22.1.7.1 - Revogar o(s) quantitativo do(s) LOTE(ns) remanescentes da ARP; 

22.1.7.2 - Aplicar as penalidades legais, quando cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

22.2 - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas 
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei 
nº 8.666/93. 

a) Se por ocasião da formalização do contrato, as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da 
Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio 
eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada; 

b) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada 
para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das 
certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação não se realizar. 

XXIII- DAS SANÇÕES: 

20.1. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o Município de Caraíbas e será 
descredenciada no cadastro de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de 
multa de até 30% ( trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais nos 
seguintes casos: 

a) cometer fraude fiscal; 

b) apresentar documento falso; 

c) fizer declaração falsa; 

d) comporta-se de modo inidôneo; 

e) não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

f) deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

g) não mantiver a proposta. 

20.2. Para os fins do item 17, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90,92,93,94,95 e 97 
da Lei n° 8.666/93 e art. 7° da lei federal n° 10.520/02. 

XXIV- DISPOSIÇÕES FINAIS: 

21.1. O Prefeito Munipal de Caraíbas compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de qualquer pessoa, e revogar o certame por considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato 
superveniente, mediante ato escrito e fundamentado; 

21.2. A anulação do Pregão induz à do contrato; 

21.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito da contratado de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento do contrato; 
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21.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência 
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação; 

21.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, ao Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
classificação e habilitação; 

21.6. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão 
considerados como aceitos pra efeito de julgamento deste Pregão; 

21.7. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela 
ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e 
presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias 
autenticadas em papel; 

21.8. Em caso de divergência entre normas ifralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as últimas; 

21.9. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessã pública transferida por conveniência do Município de 
Caraíbas, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.° 10.520/2002. 

XXV- FORO: 

22.1. Para quaisquer questões jurídica oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da cidade de Anagé, 
comarca de Anagé, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

22.2. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial as 
Leis Federais n° 8.666/93, n° 10.520/2002. 

 

XXVI-ANEXOS: 

I  - TERMO DE REFERÊNCIA; 

II - PROPOSTA DE PREÇOS; 

III - MINUTA DO CONTRATO; 

IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

IV - DECLARAÇÃO ÚNICA. 

 

Caraíbas-Ba, 31 de Janeiro de 2022. 

 

 

Zildir Santos da Silva 

Pregoeira Municipal

Portaria nº 02/2022 de 04 de Janeiro de 2022 

 

 

PARECER JURÍDICO 

Este edital obedece aos requisitos e atende a todas as formalidades exigidas pela lei n° 8.666/93 e 10.520/02, 
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estando de acordo com as respectivas disposições legais, sendo esta assessoria jurídica pela concretização da 
avença. 

 

ABÍLIO CÉSAR DIAS NASCIMENTO 

OAB-BA 10.900 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

I – OBJETO: 

1.1. Abertura de processo licitatório para futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as 
necessidades da Merenda Escolar no ano letivo de 2022 para os alunos  da rede pública de ensino do 
Município de Caraíbas - BA, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital.. 

II. JUSTIFICATIVA:

A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o 
crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de 
Caraíbas, garantindo melhoria do rendimento escolar e Segurança Alimentar e Nutricional, bem como, 
condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso 
igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias.  

III – ESPECIFICAÇÃO E VALOR DE REFERÊNCIA: 

LOTE I - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOQUE SECO (NÃO-PERECÍVEIS). 

ITEM QTDE UN  GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO 

 

MARCA VALOR 
UNIT  

VALOR 
TOTAL 

 

1. 2.000 kg  

Achocolatado em pó solúvel, preparado com 

ingredientes sãos e limpo, sem farinha em sua 

formulação, com sabor, cor e odor 

característicos, contendo 01 kg, 

acondicionado em embalagem de polietileno 

atóxico ou embalagem aluminizada, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas e larvas. 
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Validade mínima de 06 (seis) meses a contar 

da data de entrega.  

2. 4.000  

 

 

 

kg 

 

Açúcar em pó, acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico 

transparente, contendo 01 kg, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de fermentação, sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. Apresentando cor, 

odor e sabor característicos. Validade mínima 

de 08 (oito) meses, a contar da data de 

entrega.  

   

3. 1.000  

 

 

 

kg 

 

Arroz Branco tipo 1, agulhinha 

acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico, contendo 01 kg, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima de 8 

(oito) meses, a contar da data de entrega. 

   

4. 6.000  

 

 

kg 

 

Arroz parbolizado, classe longo fino tipo 1, 

acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico, contendo 01 kg, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima de 8 

(oito) meses, a contar da data de entrega. 

   

5. 20  

 

kg 

 

Açafrão em pó,(CURCUMA) acondicionada 

em embalagem de polietileno atóxico 

transparente, aproximadamente 500g, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 06 (seis) meses a contar 

da data de entrega 

   

6. 2.000  

 

 

kg 

 

Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker, de 

textura crocante, com odor, sabor e cor 

característicos, acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico transparente 

de dupla face, contendo 400 gramas, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 
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fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima de 06 

(seis) meses, a contar da data de entrega. 

7. 2.000  

 

 

 

kg 

 

Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de 

sabor, cor e odor característicos, textura 

crocante, acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico transparente 

de dupla face, contendo 400g, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima de 06 

(seis) meses, a contar da data de entrega.  

   

8. 600  

 

 

 

kg 

 

Café em pó tipo 1, tradicional, torrado e 

moído, com certificado e selo de pureza ABIC, 

acondicionado em embalagem de polietileno 

resistente, atóxica, tipo almofada, contendo 

250 gramas, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. Validade mínima 

de 04 (quatro) meses a contar da data de 

entrega.  

   

9. 100  

 

 

 

kg 

 

Coco ralado, em flocos finos, acondicionado 

em embalagem aluminizada ou de polietileno 

atóxico transparente, contendo 500g, com 

identificação na embalagem(rótulo)dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. 

Validade mínima de 06 (seis) meses a contar 

da data de entrega.  

   

10. 50  

 

 

kg 

 

Colorau (urucum em pó) acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico 

transparente, contendo 500g, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima de 06 

(seis) meses a contar da data de entrega.  
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11. 25  

 

 

kg 

 

Cominho em pó, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico 

transparente, contendo 500g, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima de 06 

(seis) meses a contar da data de entrega. 

   

12. 3.000  

 

 

 

kg 

 

Farinha de mandioca crua tipo 1, grupo 

seca, subgrupo fina, classe branca, obtido das 

raízes de mandioca sadias, devidamente, 

acondicionada em embalagem de polietileno 

atóxico transparente, contendo 01 kg, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho, não podendo apresentar-

se úmida, fermentada ou rançosa. Validade 

mínima de 06 (seis) meses a contar da data 

de entrega 

   

13. 500  

 

 

 

 

kg 

 

Farinha de Trigo Especial ou de Primeira, 

fabricada a partir de grãos de trigo sãos e 

limpos, isentos de matéria terrosa e parasita 

e em perfeito estado de conservação. Não 

podendo estar úmida fermentada ou rançosa. 

Acondicionada em embalagem de polietileno 

atóxico transparente, contendo 01 kg, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima de 06 

(seis) meses a contar da data de entrega 

   

14. 4.000  

 

 

 

KG 

 

Feijão Carioquinha, tipo 1, embalagem intacta 
de 1 kg, livres de contaminação química, física 
ou biológica empacotada em sacos plásticos 
limpos, transparentes, resistentes, atóxicos e não 
violados, com identificação do produto, marca 
do fabricante, data de empacotamento, prazo de 
validade e peso liquido, com registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. Validade mínima de 08(oito) meses a 
contar da data de entrega. 

   

15. 2.000  

 

kg 

 

Feijão preto tipo 1, preto, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico 

transparente, contendo 01 kg, com 
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identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima de 08 

(oito) meses a contar da data de entrega. 

16. 10  

 

 

kg 

 

Fermento químico em pó, acondicionado 

em embalagem de polietileno atóxico, 

contendo 100g, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 12 (doze) meses a contar 

da data de entrega.  

   

17. 1.000  

 

 

kg 

 

 

 

 

 

 

Fubá de milho, produto obtido da moagem 

do grão de milho são, limpo, isento de matéria 

terrosa e parasita. Não podendo apresentar 

umidade, fermentação ou ranço. 

Acondicionado em embalagem de polietileno 

atóxico, contendo 01 kg, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 06 (seis) meses a contar 

da data de entrega.  

 

   

18. 1.000  

 

 

kg 

 

Flocos de Milho, embalagem de 500 gramas, 

com identificação do produto, marca do 

fabricante, lote, data de fabricação, prazo de 

validade e peso líquido. 100% puro de 

excelente qualidade, não devendo estar 

empedrado e isento de sujidades. Embalagem 

intacta Validade mínima de 08(oito) meses a 

partir da data de entrega. 

   

19. 100  

 

 

 

Litro 

 

Leite de coco - produto obtido de leite de 

coco, pasteurizado e homogeneizado. Pó 

uniforme sem grumos, cor, aroma e odor 

característicos, não rançoso, acondicionado 

em embalagem aluminizada, 01 kg, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima de 06 

(seis) meses a contar da data de entrega  

   

20. 2.000      
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Litro 

Leite integral UHT (sem adição de açúcar e 

com menos de 5,5g de gordura saturada em 

100g do produto), cor, aroma e odor 

característico, não rançoso, acondicionado 

em embalagem de papelão tipo longo vida, 

contendo 1 l, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. O produto deverá possuir selo de 

inspeção do órgão competente. Validade 

mínima de 03 (três) meses a contar da data 

de entrega.  

 

21. 2.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

KG 

 

Leite em pó integral, com pó em aspecto 

uniforme, sem grumos, cor branco amarelada. 

O leite em pó deverá conter apenas proteínas, 

açúcares, gorduras e outras substâncias 

minerais do leite e nas mesmas proporções 

relativas, salvo quando ocorrer originada por 

processo tecnologicamente adequado. 

Embalagem individual do produto deverá ser 

recipiente de um único uso, hermético, 

adequado para as condições previstas de 

armazenamento e que confira uma proteção 

apropriada contra a contaminação. 

Rotulagem: Os dizeres de rotulagem devem 

obedecer à legislação em vigor. Embalagem 

com peso líquido mínimo de 200 gramas. 

Embalado em plástico (polietileno) atóxico 

opaco metalizado para manter as 

características normais do produto. A 

embalagem primária deve declarar a marca, 

nome e endereço do fabricante, peso líquido, 

prazo de validade, lote e número do registro 

no órgão competente. Embalagem 

termosselada. Livre de perfurações. Validade 

mínima de 08(oito) meses  a contar da data 

da entrega. 

   

22. 2.000  

 

 

 

KG 

 

Macarrão, do tipo parafuso, com ovos, 

acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico transparente, contendo 

500g, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. Validade mínima 

de 12 (doze) meses a contar da data de 

entrega. 

   

23. 2.000  

 

 

 

Macarrão, do tipo espaguete, com ovos, 

acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico transparente, contendo 
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KG 500g ou 01 kg, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 12 (doze) meses a contar 

da data de entrega. 

24. 500  

 

kg 

 

Milho para preparo de canjica, 

acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico transparente, contendo 

500g, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. Validade mínima 

de 06 (seis) meses a contar da data de 

entrega.  

 

   

25. 500  

 

 

kg 

 

Milho de Pipoca, grãos ou pedaços de grãos de 
milho, apresentando ausência parcial ou total do 
gérmen. Embalagem de 500 gramas, limpas, 
transparentes, resistentes, atóxicos e não 
violados. Com data da fabricação, validade, e 
número do lote do produto. Validade mínima de 
08(oito) meses a contar da data da entrega. 

   

26. 100  

 

 

kg 

 

Milho verde em conserva, a base de: milho 

/água / sal sem conservantes, acondicionado 

em embalagem contendo 200g ou 2 kg (peso 

líquido), com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. Isento de material estranho. 

Validade mínima de 06 (seis) meses a contar 

da data de entrega 

   

27. 500  

 

 

kg 

 

Mistura para bolo, embalagem de 01 ou 05 

Kg. SABORES ABACAXI, BAUNILHA, COCO, 

MILHO, CHOCOLATE, LARANJA. Contendo 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico. A embalagem deverá ter identificação 

do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação, número de lote, prazo de validade 

e peso liquido. Validade mínima de 08(oito) 

meses a contar  da entrega. 

   

28. 600  

 

 

 

 

Extrato de tomate Latas ou sachê de 340 

gramas, 1ª Qualidade. Produto resultante da 

concentração da polpa de tomates maduros, 

sem pele, sem semente, por processo 
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KG 

tecnológico adequado. Será tolerada a adição 

de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. 

Produto deverá estar isento de fermentações 

e não indicar processamento defeituoso. 

Característica: Aspecto: massa espessa tipo 

pasta, cor vermelha; cheiro próprio; sabor 

próprio. O produto não poderá conter 

sujidades, parasitas e larvas. O produto 

deverá estar acondicionado em embalagem 

primária de latas adequadas ou sachês de 340 

gramas e embalagem secundária de caixas de 

papelão reforçado. Quando latas, as mesmas 

não poderão estar amassadas, enferrujadas 

ou quaisquer outros aspectos que alterem a 

qualidade do produto. A embalagem deverá 

ter identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação, número de 

lote, prazo de validade e peso liquido. 

Validade mínima de 08 (oito) meses a contar 

da data da entrega. 

 

 

29. 1.000  

 

Litro 

 

Óleo de soja vegetal, envasado em garrafa 

plástica resistente transparente, ou lata 

contendo 900 ml, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Validade mínima de 12 

(doze) meses a contar da data de entrega.  

   

30. 800  

 

 

 

 

KG 

 

Proteína texturizada de soja, (SABOR 

FRANGO), descascada e desengordurada 

através da remoção parcial dos carboidratos, 

devendo manter a maior parte das fibras 

originalmente presentes nos grãos de soja, 

devendo conter no mínimo 25 gramas de 

proteínas para cada porção de 50 gramas, 

Acondicionado em embalagem transparente, 

intacta eintegra de 500g que deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, 

número de lote, data de fabricação e data de 

validade. O produto deverá ter registro no 

Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde. O produto deverá ter Validade mínima 

de 08(oito) a contar da data de entrega. 

   

31. 400  

 

 

 

KG 

 

Sal marinho iodado refinado, acondicionado 

em embalagem resistente de polietileno 

atóxico, contendo 1 kg, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento de sujidades, 

   

Ano 11 - 14/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1298 - PÁGINA 44

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



   

    

24 

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA 
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro 
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012 
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 
CNPJ: 16.418.766/0001-20 
 

parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 12 (doze) meses a contar 

da data de entrega. 

 

 

32. 250 kg Sardinha, Sardinha em conserva, preparada com 
pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em 
óleo comestível. Acondicionado em recipiente 
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 
aproximadamente 125g de peso líquido drenado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar, validade 
mínima de 08(oito) meses a contar da data de 
entrega. 

   

33. 2.500  

 

 

Litro 

 

Suco concentrado. Sabores: MANGA, UVA, 
GOIABA e MARACUJÁ. Embalagem de 500 
ml, rendimento mínimo de 3 litros por 
embalagem. Na embalagem deverá constar 
modo de preparo, data da fabricação, data de 
validade, e número do lote do produto. Validade 
mínima de 08(oito) meses a contar da data de 
entrega 

   

VALOR TOTAL DO LOTE I - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOQUE SECO (NÃO-PERECÍVEIS).  

LOTE II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: CARNES E DERIVADOS  

ITEM QTDE UN  GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO 

 

MARCA VALOR 
UNIT  

VALOR 
TOTAL 

 

1. 2.000  

 

 

 

kg 

 

Carne Bovina Moída tipo acém congelada, 

proveniente de animais, sadios, abatidos sob 

inspeção veterinária, devendo apresentar 

coloração vermelho-vivo, odor característico e 

aspecto próprio não amolecido e nem 

pegajosa. Isento de: vestígios de 

descongelamento, excesso de gordura, 

cartilagem e aponervose, coloração arroxeada, 

acinzentada e esverdeada, odor forte e 

desagradável, parasitas, sujidades, larvas e 

qualquer substância contaminante. 

Acondicionado em embalagem de polietileno 

atóxica, transparente e resistente, a vácuo, 

peso líquido de 1kgou 2 kg, contendo na 

embalagem a identificação do produto, peso, 

marca do fabricante, prazo de validade, 

carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão 
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competente e data de embalagem. Validade 

mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de 

entrega. 

2. 2.000  

 

 

Kg 

 

 

Carne Bovina em Cubos tipo acém congelada, 

proveniente de animais sadios, abatidos sob 

inspeção veterinária, devendo apresentar 

coloração vermelho-vivo, odor característico e 

aspecto próprio não amolecido e nem 

pegajosa. Isento de: excesso de gordura e 

cartilagem, coloração arroxeada, acinzentada e 

esverdeada, vestígios de descongelamento, 

odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, 

larvas e qualquer substância contaminante. 

Acondicionado em embalagem de polietileno 

atóxica, transparente e resistente, à vácuo, 

peso líquido de 1 ou 2 kg, contendo na 

embalagem a identificação do produto, peso, 

marca do fabricante, prazo de validade, 

carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão 

competente e data de embalagem. Validade 

mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de 

entrega 

   

3. 2.000  

 

litro 

 

Coxa e Sobre coxa, congelado, não temperado, 

de primeira qualidade, isento de aditivos ou 

substâncias estranhas que sejam impróprias ao 

consumo e que alterem suas características 

naturais (físicas, químicas e organolépticas). 

Deverá ser acondicionada em embalagem 

primária constituída de plástico atóxico 

transparente, isenta de sujidades e ou ação de 

micro-organismos. Em pacote devidamente 

selada, com especificação de peso, validade, 

identificação do produto, marca/procedência. 

Validade mínima de 06(seis) meses a contar da 

data de entrega. 

   

4. 4.000  

 

 

KG 

 

Frango Inteiro, congelado, não temperado, de 

primeira qualidade, isento de aditivos ou 

substâncias estranhas que sejam impróprias ao 

consumo e que alterem suas características 

naturais (físicas, químicas e organolépticas). 

Deverá ser acondicionada em embalagem 

primária constituída de plástico atóxico 

transparente, isenta de sujidades e ou ação de 

micro-organismos. Em pacote devidamente 

selada, com especificação de peso, validade, 

identificação do produto, marca/procedência. 

Validade mínima de 6(seis) meses a partir da 

data de  entrega. 
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5. 500  

 

 

 

KG 

 

Linguiça mista, composta por carnes de porco 

e boi, selecionadas, sem pimenta, com odor, 

sabor e cor característico, com carga máxima 

de 10% de gordura, sem partes duras e nervos, 

e isenta de sujidades, congelada, de 1º 

qualidade, apresentando-se gomos uniformes, 

adicionada de condimentos naturais em 

proporções adequadas, embalada em saco 

plástico transparente e atóxico, limpo, não 

violado, que garanta a integridade do produto 

até o momento do consumo. Embalagem 

intacta, na embalagem deverá constar data da 

fabricação, data de validade e número do lote 

do produto. Não deverá apresentar superfície 

úmida, pegajosa, exsudado líquido, partes 

flácidas ou consistência anormal. Só serão 

aceitos produtos com a comprovação da 

inspeção SIF/DIPOA. Validade mínima de 08 

meses na data de entrega. 

   

6. 3.000   

Peito de Frango (sem pele e sem osso), limpo, 

magro, não temperado, congelado, proveniente 

de aves sadias, abatidas sob inspeção 

veterinária, apresentando cor e odor 

característicos. Isento de: vestígio de 

descongelamento, cor esverdeada, odor forte e 

desagradável, parasitas, sujidades, larvas e 

qualquer substância contaminante. 

Acondicionado em embalagem de polietileno 

atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, 

contendo na embalagem a identificação do 

produto, peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de inspeção 

do órgão competente e data de embalagem. 

Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar 

da data de entrega.  

   

7. 400   

Salsicha de carne bovina, suína, tipo hot dog com 
no máximo 02 % de amido. Com aspecto 
característico, cor própria, sem manchas, ou 
esverdeadas. Com odor e sabor próprio, com 
adição de agua ou gelo no máximo 10 %. Com 
registro no SISP-. 
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VALOR TOTAL DO LOTE II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: CARNES E DERIVADOS   

LOTE III - 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: DERIVADOS LÁCTEOS E REFRIGERADOS 

ITEM QTDE UN  GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO 

 

MARCA VALOR 
UNIT  

VALOR 
TOTAL 

 

1. 5.000  

 

 

 

litro 

 

Iogurte de Frutas (morango ou pêssego), 

refrigerado, mistura homogênea, isento de 

estufamento, mofo, sem precipitação, 

acondicionado em embalagem de polietileno 

resistente, atóxico, contendo 01 litro. 

Contendo na embalagem a identificação do 

produto, marca do fabricante, validade, data 

de embalagem, peso líquido e selo de 

inspeção do órgão competente. Validade 

mínima de 30 (trinta) dias a contar da data 

da entrega 

   

2. 10.000  

 

 

litro 

 

Bebida láctea , refrigerado, mistura 

homogênea, isento de estufamento, mofo, 

sem precipitação, acondicionado em 

embalagem de polietileno resistente, atóxico, 

contendo 01 litro. Contendo na embalagem a 

identificação do produto, marca do 

fabricante, validade, data de embalagem, 

peso líquido e selo de inspeção do órgão 

competente. Validade mínima de 30 (trinta) 

dias a contar da data da entrega. 

   

3. 10.000  

 

litro 

 

Leite pasteurizado, Leite Integral Tipo C, 
pasteurizado, na embalagem deverá constar data 
da fabricação data de validade e número do lote 
do produto. Validade mínima de 3 dias na data 
da entrega. 

   

4. 500  

 

 

KG 

 

Margarina com sal, com 80% de teor de 

gordura, refrigerado, não rançoso, 

acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno, contendo 500g. Contendo na 

embalagem a identificação do produto, marca 

do fabricante, validade, data de embalagem, 

peso líquido e selo de inspeção do órgão 

competente. Validade mínima de 08 (oito) 

meses a contar da data da entrega 

   

5. 200  

 

 

Queijo tipo mussarela, fresco, refrigerado, 
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KG 

cortado em fatias finas em torno de 20g cada, 

embaladas em saco plástico resistente 

atóxico e transparente. Isento de 

estufamento, rachadura e mofos. Devendo 

ser fatiado no dia anterior ao pedido. 

Contendo 500 na embalagem e a 

identificação do produto, validade, data de 

embalagem, peso líquido, marca do 

fabricante. O produto deverá ter selo de 

inspeção do órgão competente. Validade 

mínima de 03 (três) dias a contar no ato da 

entrega 

VALOR TOTAL DO LOTE III - 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: DERIVADOS LÁCTEOS E REFRIGERADOS 

 

LOTE IV - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITEM QTDE UN  GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO 

 

MARCA VALOR 
UNIT  

VALOR 
TOTAL 

 

1. 400  

 

 

KG 

 

Alho nacional extra, os dentes devem estar 

bem definidos, limpos, firmes, sem manchas e 

livre de broto. Isento de lesões de origem 

física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas.  

   

2. 1.000  

 

 

KG 

 

Batata inglesa especial, in natura, extra AA, 

com a polpa intacta e limpa, firme, lisa, de 

tamanho uniforme, procedente de espécies 

genuínas e sãs, fresco. Isento de matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas, sem 

manchas esverdeadas e livre de broto.  

   

3. 1.000  

 

KG 

 

Cebola branca, roxa fresca, extra, com as 

extremidades firmes, cor brilhante, haste 

bem seca. Isento de broto, enfermidades, 

lesões de origem física, mecânica ou 

biológica, substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, insetos, parasitas e larvas.  

 

   

4. 500   

Cenoura extra AA, in natura, cor laranja-
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KG 

vivo, procedente de espécies genuínas e sãs, 

frescas, firme, lisa, sem rugas, de aparência 

fresca. Isento de brotos, lesões de origem 

física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas 

5. 130  

 

 

 

 

 

Caixa  

 

Ovo branco de galinha, produto fresco de 

ave galinácea, tipo grande (50g), íntegro, 

tamanho uniforme e cor branca, proveniente 

de avicultor com inspeção oficial, cor, odor e 

sabor característico, casca lisa, pouco porosa, 

sem manchas ou sujidades, sem rachaduras, 

isento de podridão e fungos. A gema deve se 

apresentar translúcida, firme, consistente, 

livre de defeito, ocupando a parte central do 

ovo e sem germe desenvolvido. A clara deve 

se apresentar transparente, densa, firme, 

espessa, límpida, sem manchas ou turvação e 

intactas. Acondicionado em embalagem 

resistente de papelão, plástico ou isopor. 

Contendo na embalagem a identificação do 

produto, marca do fabricante, validade, data 

de embalagem, peso líquido e selo de 

inspeção do órgão competente. Validade 

mínima de 20 dias a contar no ato da entrega.  

   

6. 500  

 

 

KG 

 

Tomate longa vida extra AA, in natura, 

procedente de espécies genuínas e sãs, 

frescas, polpa íntegra e firme, coloração 

uniforme, casca lisa e firme. Isento de lesões 

de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre 

de enfermidades, insetos, parasitas e larvas 

   

VALOR TOTAL DO LOTE IV - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: HORTIFRUTIGRANJEIROS  

LOTE V - 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: PRODUTO DE PANIFICAÇÃO  

ITEM QTDE UN  GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO 

 

MARCA VALOR 
UNIT  

VALOR 
TOTAL 

 

1. 10.000  

 

 

 

 

Pão doce, tipo hot dog, peso de 50g cada 

unidade, preparado a partir de matérias-

primas sãs, de primeira qualidade, isentas de 

matéria terrosa e parasitas e em perfeito 
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UNI estado de conservação. Será rejeitado o pão 

queimado ou mal assado, com odor e sabor 

desagradável, presença de fungos e não será 

permitida a adição de farelos e de corantes 

de qualquer natureza em sua confecção. 

Isento de parasita, sujidades, larvas e 

material estranho. Acondicionado em 

embalagem de polietileno resistente e 

atóxico com 10 unidades cada. Contendo na 

embalagem a identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade, data de 

embalagem, peso líquido. Validade mínima 

de 05 (cinco) dias a contar no ato da entrega 

 

 

2. 25.000  

 

 

UNI 

 

PÃO FRANCÊS, peso 50g. Formato fusiforme 

com adição de sal, composto de farinha de 

trigo especial, água, sal, e fermento químico. 

Deverão ser acondicionadas em sacos de 

polietileno atóxico, resistente e transparente 

de forma que o produto seja entregue 

íntegro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 24 horas após entrega 

 

   

VALOR TOTAL DO LOTE V - 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: PRODUTO DE PANIFICAÇÃO  

 

LOTE VI - 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: POLPA DE FRUTA  

ITEM QTDE UN  GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO 

 

MARCA VALOR 
UNIT  

VALOR 
TOTAL 

 

1. 1.000  

 

 

 

KG 

 

Polpa de Fruta integral de manga, 

pasteurizada, congelada, sem adição de 

corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 

característico e agradável. Isenta de: vestígio 

de descongelamento, odor forte e desagradável 

e qualquer substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno 

atóxico, resistente, transparente, peso líquido 

de 01 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do 

fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais 

e selo de inspeção do órgão competente e data 

de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) 

meses, a contar da data de entrega. 

   

2. 1.000      
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KG 

Polpa de Fruta integral de acerola, 

pasteurizada, congelada, sem adição de 

corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 

característico e agradável. Isenta de: vestígio 

de descongelamento, odor forte e desagradável 

e qualquer substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno 

atóxico, resistente, transparente, peso líquido 

de 01 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do 

fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais 

e selo de inspeção do órgão competente e data 

de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) 

meses, a contar da data de entrega.  

3. 1.000  

 

 

 

KG 

 

Polpa de Fruta integral de maracujá, 

pasteurizada, congelada, sem adição de 

corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 

característico e agradável. Isenta de: vestígio 

de descongelamento, odor forte e desagradável 

e qualquer substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno 

atóxico, resistente, transparente, peso líquido 

de 01 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do 

fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais 

e selo de inspeção do órgão competente e data 

de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) 

meses, a contar da data de entrega.  

   

4. 1.000  

 

KG 

 

 

 

Polpa de Fruta integral de goiaba, 

pasteurizada, congelada, sem adição de 

corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 

característico e agradável. Isenta de: vestígio 

de descongelamento, odor forte e desagradável 

e qualquer substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno 

atóxico, resistente, transparente, peso líquido 

de 01 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do 

fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais 

e selo de inspeção do órgão competente e data 

de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) 

meses, a contar da data de entrega. 

   

VALOR TOTAL DO LOTE VI - 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: POLPA DE FRUTA  

 

 

Obs.: A quantidade estimada serve somente como referência para elaboração da proposta, não tendo a 
Prefeitura e suas Secretarias a obrigatoriedade de utilizar das quantidades estimadas. 

 

IV - APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA: 
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4.1. A amostra será analisada considerando as especificações do presente termo de referência no que tange a 
qualidade do produto ofertado; 

4.2. A amostra quando solicitado deverá ser entregue diretamente na Secretaria de Municipal de Educação, 
localizada na praça  Exúperio Silva s/nº, Bairro Centro, Caraíbas - Ba entre segunda à sexta-feira, das 09:00 às 
12:00 horas, mediante prévio contato pelo telefone (77) 3443-1229, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis 
improrrogáveis após a realização do processo licitatório; 

4.2.1. Se dentro do prazo estabelecido a amostra não for apresentada, ou, se não for condizente com o objeto 
licitado e as previsões editalícias, o Pregoeiro, a teor do que determina o Art. 14, Inciso XXIII da Lei nº 
10.520/2002, convocará os licitantes subsequentes, na ordem de classificação, para apresentação de suas 
amostras e os demais procedimentos necessários; 

4.3. A área técnica procederá análise das amostras em conformidade com as especificações constantes do 
presente termo de referência. O teste a ser realizado aferirá a qualidade do item cotado, observados os 
critérios estabelecidos no presente termo de referência. Estas amostras permanecerão em poder do Setor de 
Alimentação Escolar e serão utilizadas pelo mesmo para comparação entre os produtos utilizados na amostra 
e os efetivamente entregues, não sendo aceito a entrega de produtos diferentes dos cotados, analisados e 
aprovados pelo Núcleo de Controle de Qualidade; 

4.3.1. A Coordenação da Alimentação Escolar deverá encaminhar Relatório de análise das amostras 
aprovadas, ao Pregoeiro no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, para que o mesmo possa Declarar o 
Vencedor do lote; 

4.4. A amostra deverá estar devidamente embalada e identificada com o número do pregão, o número do 
item, o CNPJ e o nome ou razão social da licitante, podendo a proponente ser desclassificada, caso não esteja 
sua amostra de acordo com o proposto nesse subitem; 

4.5. Caso a amostra da autora da melhor proposta seja reprovada, será convocada a autora da segunda 
melhor proposta para, caso o seu preço esteja dentro da margem orçamentária da Administração, apresentar 
sua amostra, estando sujeita às mesmas condições, e assim sucessivamente; 

4.6. Caso as amostras não sejam recebidas no prazo e condições estabelecidos neste Termo de Referência, a 
proposta da empresa vencedora será desclassificada; 

4.7. A amostra dos produtos da empresa vencedora ficará retida na cantina central até a entrega dos 
alimentos objeto do certame, para fins de conferência; 

V - DETERMINAÇÕES ADICIONAIS: 

Além das determinações contidas neste Termo de Referência, bem como daquelas decorrentes de lei, 
deverão ser observados os seguintes itens neste instrumento convocatório: 

5.1. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se 
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros; 5.2.Tratando-
se de materiais de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, 
mediante recibo. 

VI. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS: 

6.1. A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições do instrumento de contrato constante 
neste Anexo, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento equivalente, desde que 
presentes as condições do art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93. 

VII. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1. Conforme descrito na minuta do contrato. 
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VIII. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

8.1. Conforme descrito na minuta do contrato. 

IX. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS: 

9.1. O julgamento obedecerá ao critério de menor preço por lote para o objeto deste Edital; 

9.2. Os preços ofertados após a etapa de lances não poderão ser superiores aos preços de mercado dos 
produtos, levantados pela Administração como critério de aceitabilidade. 

X. AVALIAÇÃO DE CUSTO: 

10.1 - Atendendo ao disposto na Lei 8.666/93, foi realizado pela funcionária a Sra. Irlã de Lima Monteiro 
(Nutricionista), à consulta de mercado para verificação dos preços e estimativas de custos, de no mínimo 03 
(três) orçamentos de fornecedores diferentes, cujos valores estimados encontram-se nos autos do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À  

Prefeitura Municipal de Caraíbas 
A/C: Pregoeiro e Equipe de Apoio 
Modaidade: Pregão eletrônico nº __________ 
Tipo de Licitação: Menor Preço por _________ 
 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar no ano letivo de 2022 para os alunos  da rede pública de ensino do Município de Caraíbas - BA, 
conforme especificações constantes nos Anexos do Edital, de acordo resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de junho 
de 2013, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, conforme 
especificações constantes do anexo I, parte integrante do edital. Prezados senhores, 

Pela presente submetemos a apreciação de v.sa, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo 
inteira responsabilidade  por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da 
mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverá o 
fornecimento e para tanto concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos 
no edital. 

     

Declaramos que: 

1- O prazo de validade da proposta de preços é de 60 ( sessenta) dias corridos, contados da data de 
abertura da licitação. 
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2- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, 
bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no termo de referência do Anexo 
I. 

3- Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos 
da Lei 10.520/02, da Lei n°8.666/93, e às cláusulas e condições constantes Deste Edital do Pregão Eletrônico. 

4- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, 
fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, 
impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer 
acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos; 

5- Declaramos que os preços apresentados e os lances que vier a formular não são preços inexequíveis ou 
superfaturados, estando em consonância com o mercado; 

6- Indicamos como representante para assinatura do contrato/ata de registro o Sr(a).-----, estado civil, 
profissão, n° do CPF e Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa; 

7- Informamos ainda, que os pagamentos deverão ser efetuados com todas as condições estabelecidas no 
Edital da Licitçação e seus anexos, na conta corrente n°----- Agência n° ----- do Banco -----. 

Caraíbas – Bahia, ___ de ------- de 2022. 

______________________________ 

RAZÃO SOCIAL/CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
ASSINATURA 
Observação: emitir em papel timbrado da empresa. 
 

ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

Contrato de Fornecimento, que entre si celebram 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - O 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍBAS-
BA e a Empresa------- 

 

O MUNICÍPIO DE CARAÍBAS, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 
Luis Eduardo Magalhães, S/N, Caraíbas, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ n. 16.418.766/0001-20, 
Representada neste ato pelo Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, casado, portador do RG – e CPF -, 
residente e domiciliado na sede deste município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e 
figuram neste ato como CO-PARTICIPANTES o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito 
público, com sede na Praça Exupério Silva, Centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
30.996.211/0001-97, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, 
casada, residente e domiciliada no Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia e a 
Empresa:-----, situada-----. Cidade----- - Estado -----, escrito no CNPJ n°-----, inscrição Estadual n° -----, neste ato 
representado pelo Sr. -----, brasileiro, maior, residente na rua:-----, Cidade ----, Estado-----, aqui denominada 
CONTRATADO, com base  na Lei Federal n 8.666/93 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n° 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente CONTRATO, autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo, n° 
_________ na modalidade Pregão Eletrônico n° ________  e Ata de Registro de Preços nº_________, 
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mediante as seguinte cláusulas e condições: 

 

CLAÚSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da 
Merenda Escolar no ano letivo de 2022 para os alunos  da rede pública de ensino do Município de Caraíbas - 
BA, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital. 

1.1. Integram este contrato, independentemente de transcrições, a proposta da Contratada, o edital e demais 
documentos apresentados no Pregão Eletrônico nº 001/2022. 

1.2. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação contratada com outrem, em cessão ou 
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se 
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros; 

1.3.  A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimo ou supressões que 
se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado; 

1.4. As supressões poderão ser superiores a 25%¨, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes. 

1.5. Do Fornecimento: As empresas devem acusar o recebi,ento das Autorizações de Fornecimento, 
cocolocando a data, horário, carimbo cnpj da empresa, nome completo, CPF e RG da pessoa que assina o 
documento, aquela que não o fizer, será convocada através de Diário Oficial do Municiío, à retirar a referida 
autorização de fornecimento na sede da Prefeitura dentro do prazo contratual, dob pena de receber 
advertência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS ENTREGA DOS PRODUTOS: 

 2.1. O prazo de vigência do presente contrato fica vinculado a data da assinatura do mesmo, ou seja, 
_________, assim como o seu término em _____________, podendo ser prorrogado se houver interesse de 
ambas as partes conforme lei 8.666/93; 

2.2. A entrega dos produtos será na Secretarias Municipal, localizado na Praça Exupério Silva, Centro, na 
cidade de Caraíbas, Bahia, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 16:00 horas, mediante prévio contato pelo 
telefone (77)34431229. 

2.3. A empresa vencedora do certame terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis improrrogáveis, para 
entregar o objeto licitado, após a assinatura do contrato ou envio da nota de empenho, sob pena das 
penalidades previstas neste edital; 

2.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o objeto; 

2.5. Não Será permitida a entrega fragmentada dos materiais, caso os fornecedores não atente quanto esta 
questão a prefeitura poderá devolver no todo ou em parte os produtos dependendo de suas necessidades, e 
aplicará as sanções administrativas do artigo 86 e 87 da lei 8666/93; 

2.6. A empresa vencedora de qualquer item desta licitação está obrigada a entregar os pedidos de acordo 
autorização de fornecimento cujos valores podem variar de R$: 100,00 (cem reais) até um montante mais 
expressivo; 

2.7. A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ônus para a Prefeitura. 

2.8. Por se tratar de alimentação e Merenda Escolar, cuja alimentação respeita um cardápio programado por 
escala (Kcal/proteína/dia/pessoa), não será tolerado sob nenhuma hipótese o atraso na entrega, ou a entrega 
feita fora dos horários e dias da semana previstos e solicitados pelo Setor requisitante. Qualquer tipo de 
atraso ou entrega fora dos padrões estabelecidos será a contratada penalizada dentro das punições previstas 
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no Edital e em legislação pertinente à matéria. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO; 

3.1. Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagara à CONTRATADA o valor constante da AFM e 
conforme descrito abaixo:  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3.2. Valor global do presente contrato é de R$: _______, (_______________________________); 

Parágrafo Único. Nos preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução do objeto, 
sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas com transporte, alimentação, proventos, encargos 
sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para fiscais, seguros e demais 
despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com as especificações do 
objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, 
para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária 
a seguir especificada: 

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 Projeto/Atividade: 2.052- Manutenção da Alimentação Escolar 

 Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - Educação Elemento de 
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

4.2. Os recursos necessários destinados a este contrato são oriundos da Fazenda Municipal. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO: 
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5.1. O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias úteis 
após a apresentação de nota fiscal, em 02 (duas) vias, e depois de atestada pelo Contratante o recebimento 
definitivo do objeto licitado; 

5.2. O pagamento somente será liberado após confirmação de que a contratada continua regular com a 
Seguridade Social INSS, FGTS, FEDERAL, Certidão Negativa de Débitos Estadual, Municipal e Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

5.3. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na 
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer; 

5.4. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na 
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer; 

5.5. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização da 
pendência por parte da contratada; 

5.6. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada 
considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a 
variação do INPC do IBGE pro rata tempore; 

5.7. Em conformidade com o art. 40 da Federal 8.666/93, nas compras para entrega imediata, assim 
entendidas aquelas com prazo de entrega até quinze dias contados da data da celebração do ajuste, será 
dispensada a atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do 
adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias. 

 

CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO 

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis; 

6.2. A revisão de preços do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra “d” da Lei Federal nº 8.666/93, 
dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, 
instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser 
instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento convocatório e daquelas 
decorrentes da lei, obriga-se a: 

7.1. Fornecer os materiais de acordo com as especificações técnicas constante no instrumento convocatório e 
no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da 
Administração; 

7.2. Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios o seu alcance, a ampla 
ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e 
exigências que lhe forem solicitadas; 

7.3. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato; 

7.4. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, 
por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua 
responsanbilidade, bem como ressacir o equivalente a todos os danos decorrente de paralisação ou 
interrupção do fornecimento do contrato, exceto quando isso ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou 
ainda de caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 ( quarenta 
e oito) horas após a sua ocorrência; 
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7.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.6. Providenciar e mante atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, 
necessários a execução do contrato; 

7.7 Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre 
as suas atividades e/ou sobre a execuçãodo objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as 
legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato; 

7.8. Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à 
perfeita execução deste contrato; 

7.9. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos materiais; 

7.10. Executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou 
norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessária à 
sua execução; 

7.11. Trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado; 

7.12. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos materiais, indicação de 
sua quantidade, preço unitário e valor total; 

7.13. Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
autorização do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a: 

8.1. Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 
10 (dez) dias da assinatura; 

8.2. Realizar o pagamento pela execução do contrato; 

8.3. Proceder a publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, 
condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 ( dez) dias corridos da sua assinatura; 
8.4. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no que tange e recolhimento do FGTS, 
FEDERAL, CNDT, CND, ESTADUAL E MUNICIPAL; 

8.5 A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços; 

8.6 Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, conforme 
modelo Anexo - IV; 

8.7 Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos 
fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os 
quantitativos de contratação definidos; 

8.8 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 

8.9 Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; 

CLÁUSULA NONA – FORMA DE FORNECIMENTO: 

9.1. A forma de fornecimento do presente contrato será de forma parcelada, conforme as necessidades do 
município. 

CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO; 
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10.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 
da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do 
Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato; 

10.2. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 67 da Lei Federal n 8.666/93, sendo certo 
que, esgotando o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do orgão ou 
entidade contratante, considerar-se-á definitivamento aceito pela Administração o objeto contratual, para 
todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada; 

10.3. A fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores, conforme designação. 

10.4 Entregar os produtos conforme cronograma fornecido pela SEMED, a qual formulará periodicamente, 
tendo a proponente o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar do recebimento da solicitação, 
para entregar o produto solicitado.  

10.5 Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de 
alimentos com característica de cada produto (organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, microscópicas, 
toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Ministério da 
Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito 
conforme tabela de especificação e quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIF).  

10.6 Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as 
especificações mínimas exigidas abaixo:  

• Identificação do produto;    

• embalagem original e intacta;  

• data de fabricação; 

• data de validade;    

• peso líquido;  

• Número do Lote;  

• Nome do fabricante; 

• Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber. 

10.7 Os produtos deverão ser entregues na Unidade secretaria de Educação, localizada na praça  Exúperio 
Silva s/nº, Bairro Centro.  

10.8. A Secretaria Municipal de Educação, fornecerá o cronograma de entrega, que deverá ser assinada pela 
nutricionista da Equipe, a qual deverá se identificar através de seu carimbo e assinatura.  

10.9 Os produtos deverão ser entregues, obedecendo à seguinte periodicidade:  

• Hortifrutigranjeiros - semanalmente,   

• Derivados lácteos e refrigerados, semanalmente, (segunda-feira). 

• Produtos de panificação, de acordo com cardápio. 

• Carnes e derivados e produtos congelados, quinzenalmente.  

• Alimentos Estoque Seco (não-perecíveis), mensalmente ou de acordo com a capacidade de estocagem da 
Unidade.  

10.10. Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá sofrer alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES: 
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Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei 10.520.02 e 8.666/93, com as 
cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, 
obedecidos os seguintes limites máximos: 

11.1. 10% ( dez por cento ) sobre ovalor desnte contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou 
ainda na hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço do caução, dentro de 10 (dez)  dias contados 
da data de sua convocação; 

11.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento ou fornecimento não realizado; 

11.3. 0,7% ( sete décimos por cento ) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia 
subsequente ao trigésimo; 

11.4. A multa que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e 
aplique as demais sanções previstas na lei; 

11.5. A multa aplicada após a regular processo administrativo, será descontada da garantia do contrato 
faltoso, sendo certo que, se o valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da perda desta, a 
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.Acaso não tenha sido exigida garantia, à 
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido á contratada o valor de 
qualquer multa porventura imposta. 

11.6. § 6º - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela licitante vencedora, este 
poderá sofrer às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02: A falsidade de declaração prestada, 
em qualquer das declarações exigidas no certame, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do código 
penal, além da sanção prevista no item 18.4 deste Edital; 

11.7. A contratada que deixar de realizar os serviços ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla 
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com Administração Pública pelo prazo de até cinco anos e, se for 
o caso, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal 
correspondente na forma da lei; 

11.8. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua 
aplicação não exime a empresa vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível 
venha acarretar à Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO: 

12.1. A rescisão contratual poderá ser punitiva ou amigável. 

Parágrafo Primeiro. A rescisão punitiva ocorrerá por ato unilateral e formal desta Prefeitura Municipal nos 
casos a seguir enumerados: 

12.2. O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos; 

12.3. Lentidão do cumprimento do contrato, levando o Contratante a comprovar a impossibilidade so 
fornecimento nos prazos estipulados;

12.4. Atraso injustificado do fornecimento; 

12.5. Paralização não autorizada do fornecimento; 
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_______________________________ 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Nome do Gestor do Fundo
Gestor do FUndo 
CONTRATANTE 
 

12.6. Subcontratação total do seu objeto, associação do contrato com outrem, cessão ou trasnferência deste 
ajuste, total ou parcial, bem como a fusão ou incorporação do contratado; 

12.7. Desatendimento das determinações do Contratante, ou seu preposto, no acompanhamento e 
fiscalização do fornecimento, assim como a de seus superiores; 

12.8. Cometimento reiterado de faltas no fornecimento; 

Parágrafo Segundo. A rescisão amigável ocorrerá por acordo entre as partes, mediante autorização escrita 
fundamentada da autoridade competente, e será reduzida a termo no processo respectivo, desde que haja 
conveniência para o Contratante; 

Parágrafo Terceiro. Nos demais casos de rescisão, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos 
prejuízos regularmente comprovados, nos termos do disposto no artigo 79 da Lei n° 8.666/93; 

Parágrafo Quarto. A rescisão por não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos 
acarretará retenção de outros créditos da contratada, até o limite dos prejuízos causados ao Contratante ou a 
terceiros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL: 

13.1 Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas 
no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus anexos ena proposta 
do licitante vencedor, apresentada na referida licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO 

14.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Anagé, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato; 

14.2. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

 

Caraíbas – Bahia__de-------2020. 

 

_______________________________          

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS 

Nome do prefeito 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

 

_______________________________ 

NOME DA EMPRESA 

Dados do responsável 

TESTEMUNHAS: 
1.____________________________________________ 
CPF: _________________________ 
 
2.____________________________________________ 
CPF:_________________________ 
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Representante legal 

CONTRATADA 

 

 

 

 

VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA  

Do exposto, o presente Contrato está de acordo com as normas vigentes, preenchendo todos os 
requisitos e formalidades legais, em nada restando contrariado os dispositivos e todas as exigências 
consignadas na Lei n. 8.666/93, e suas alterações posteriores, e estando observados e cumpridos todos 
os seus limites e cláusulas obrigatórias dos Contratos Administrativos, opinando, destarte, esta 
assessoria pela concretização desta avença.  

Caraíbas - Bahia, ___ de ___ de 2022.  

 

ABÍLIO CÉSAR DIAS NASCIMENTO 

     OAB-BA 10.900 

ANEXO IV 

 

MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ............/20..... 

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº .........../20..... 

 

Aos ........ dias do mês de ............. de 20......, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa 
jurídica de direito público, com sede na Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na cidade de Caraíbas, 
Bahia, naquele Município, inscrita no CNPJ sob o nº 16.418.766/0001-20, neste ato representada pelo seu 
Prefeito Municipal, o Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), portador(a)  da cédula  de identidade 
nº ............., emitida pela SSP/......., inscrito(a)  no CPF sob o n° .................., com endereço na 
..................................,, doravante denominado PREFEITURA, Bahia, neste ato denominada simplesmente 
PREFEITURA, responsável pelo PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022, e de outro lado, as empresas adjudicatárias 
nos itens abaixo, homologada em     /    /20...., doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 006, de 09 de janeiro de 2012, têm entre si, justo e 
avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de 
Prestação de Serviços, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas 
que se seguem: 
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA 
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro 
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012 
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 
CNPJ: 16.418.766/0001-20 
 

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta PREFEITURA, 
observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), 
objetivando a Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da 
Merenda Escolar no ano letivo de 2022 para os alunos  da rede pública de ensino do Município de Caraíbas - 
BA, nas condições estabelecidas no ato convocatório. 

Empresa ...................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
..............................., com sede na à ....................................... , na cidade de .............................., UF, 
representada por seu(sua) procurador(a), Sr.(a) ......................................, brasileiro, estado civil, portador(a) da 
cédula de identidade RG n.º ........................., emitida pela SSP/BA e do CPF/MF n.º ........................., residente 
e domiciliado(a) na ..........................................................., na cidade de ......................., UF. 

 

Item XXX: XXXX UNI.                             Descrição dos Serviços                      . 

 Valor unitário registrado: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).  

 Valor Total registrado: R$ xxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).  

 2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) 
registrado(s) será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de Autorização de Serviços, observadas as 
disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº ___________. 

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Serviços, decorrente desta 
Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº _________. 

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender 
todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao 
controle e administração da presente Ata. 

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 006, de 09 de 
janeiro de 2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo 
valor. 

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o 
registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo 
julgamento e adjudicação para esse fim. 

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada 
a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua assinatura. 

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de Registro de Preços 
na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo 
Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte 
dias daquela data. 

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Prestação de Serviços será o 
Foro da Comarca de Caraíbas-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a 
tudo assistiram e que também o subscrevem. 
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA 
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro 
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012 
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 
CNPJ: 16.418.766/0001-20 
 

 
 
__________________________________ 
PREFEITURA 
 
__________________________________ 
FORNECEDOR 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
__________________________ 
CPF: 
 
__________________________ 
CPF: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
À Prefeitura Municipal de Caraíbas – Bahia 
A/C: Pregoeiro e Equipe de Apoio 
Modalidade: Pregão Eletrônico – N° colocar o N° 
Tipo de Licitação: Menor Preço Por Item. 
 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO UNICA 

 

Empresa --------, situada --------, cidade -------estado------, escrito no CNPJ n° ----------, Inscrição Estadual n°------, 
neste ato representado pelo Sr. (a) -------, brasileiro, maior, residente na rua: ------, cidade-----,Estado-----, 
portador (a) da Carteira de Identidade n°------- e do CPF n°--------, para fins de participação no Pregão 
Eletrônico n° _____, sob pena das sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, DECLARA: 

 

a) Que esta empresa é considerada (___) MICROEMPRESA/(___) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme 
Incisos I e II do artigo 3° da Lei complementar n° 123 de 14/12/2006; Declara ainda que a empresa está 
excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei complementar n° 123, de 14/12/2006. 
Obs: assinalar com “X” a opção da empresa; 
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA 
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro 
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012 
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 
CNPJ: 16.418.766/0001-20 
 

 

b) Que, em cupeimenta á Portaria  SDE n° 51, de 03 de Julho de 2009, da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Ministério da Justiça e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro: 

(b.1) a proposta anexa foi elaborada de maneira indepedente e que o conteúdo da proposta não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado a , discutido ou recebido de qualquer pessoa; 

(b.2) a intenção de apresentar a proposta  anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de  qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa 

(b.3) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico quanto a participar ou não da referida licitação; 

(b.4) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado  
a ou discutico com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 

(b.5) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 
discutido com ou recebido de qualquer integrante da contratante antes da abertura oficial das propostas; 

 

c) Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho  noturno, perigoso ou insalubre e nem 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 7° da Constituição Federal; 

 

d) Que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada. Que não foi declarada inidônea 
e não está impedida ou supensa de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, e se compromete a 
comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes; 

e) Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital, em cumprimento do previsto no 
inciso VII do art. 4° da Lei n° 10.520/2002 

 

f) Que os sócios da empresa não são vinculados a qualquer Instutuição Pública, da Administração Direta ou 
Indireta, do Município de Caraíbas, tanto em atividade, quanto em regime de licença. Não sou servidor Ativo 
da Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, bem como empregado de suas subsidiárias e 
controlada, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional, conforme o art. 7° do Decreto n° 
5.151, de 22/07/2004; 

 

g) Declaro, sob pena da Lei, que a empresa, não está impedida de licitar ou contratar com a Administração 
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abragendo inclusive as 
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele 
instituidas ou mantidas. 

 

Por expressão de verdade, firmo o presente. 

 

Caraíbas / Bahia, --- de ----------2022. 
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA 
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro 
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012 
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 
CNPJ: 16.418.766/0001-20 
 

_________________________________ 

RAZÃO SOCIAL / CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGA 

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA        Observação: emitir em papel timbrado da empresa. 
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Estado�da�Bahia
prefeitura municipal de condeÚba 
Praça�Jovino�Arsênio�da�Silva�Filho,�nº�53”A”���Fone(Fax):�(77)�3445�2212�
CNPJ:�13694138/0001�80���CEP:�46.200�000���Condeúba�–�Bahia�

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022 

A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará licitação; Modalidade 
Pregão Eletrônico nº 4/22-PA 34/22, tipo menor preço por lote. Objeto: Contratação de 
empresas para prestação de serviços de transporte escolar para atendimento das 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Condeúba. Recebimento das 
Propostas e Habilitação: 14.2.22 a 24.2.22 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 
24.2.22 às 8:30h, Disputa: 24.2.22 às 9h - horário de Brasília. Edital disponível em: 
Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba – BA, 
www.licitacoes-e.com.br ID n° 921401 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. 
Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br).

Condeúba, BA – 14.2.22. 

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento 
Pregoeira

Licitações
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Estado�da�Bahia�
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça�Jovino�Arsênio�da�Silva�Filho,�nº�53”A”���Fone(Fax):�(77)�3445�2212�
CNPJ:�13694138/0001�80���CEP:�46.200�000���Condeúba�–�Bahia�

EDITAL PE Nº 004/2022
Disponível em www.licitacoes-e.com.br

ID nº 921401 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022

“ITENS NÃO EXCLUSIVOS e EXCLUSIVOS E REGIONALIZADOS PARA 
MEI/ME/EPP”

LEI MUNICIPAL Nº 949/16 
DECRETO EXECUTIVO Nº 011/2020 

ATENÇÃO

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA/BA, por meio de seu Pregoeiro (a) e Equipe de 
Apoio, devidamente nomeados pelo Decreto Municipal nº 005/2022 e Decreto 
Municipal nº 006/2022, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A – 
Centro, Condeúba/BA, no uso de suas atribuições delegadas, torna público que 
realizará procedimento licitatório na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, nos 
termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 014/2017 e suas 
alterações, sem prejuízo dos benefícios assegurados pela Lei Complementar nº 
123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 
2015 aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

No Acórdão TCU n.º 754/2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a 
Administração Pública instaure processo com vistas à penalização das empresas 
que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 
tanto na licitação quanto no contrato.

Nesse contexto, alerta-se para que a licitante analise detalhadamente o Edital (e 
anexos) para formular proposta/lance firme e possível de cumprimento.

A prática injustificada de atos ilegais, v. g.: não manter a proposta, deixar de enviar 
documentação exigida, fazer declaração falsa, não assinar o contrato e etc., sem 
prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, sujeitará a licitante a 
penalidades, as quais serão apuradas em regular processo administrativo. 

Editais
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Estado�da�Bahia�
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça�Jovino�Arsênio�da�Silva�Filho,�nº�53”A”���Fone(Fax):�(77)�3445�2212�
CNPJ:�13694138/0001�80���CEP:�46.200�000���Condeúba�–�Bahia�

1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, e na forma definida neste 
instrumento.

INÍCIO DE ACOLHIMENTO PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 14/02/2022 A 
PARTIR DAS 12:00 HORAS 

LIMITE DE ACOLHIMENTO PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 24/02/2022 ÀS 08:30 
HORAS 

LIMITE DE ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 24/02/2022 ÀS 
08:30 HORAS 

ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 24/02/2022 ÀS 08:30 HORAS 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA ELETRÔNICA: 24/02/2022 ÀS 09:00 HORAS 

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS DO ÓRGÃO – www.licitacoes-e.com.br

À critério do (a) Pregoeiro (a) da licitação, o horário definido para realização do 
certame poderá ser prorrogado, desde que não comprometa o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação, em razão da 
indisponibilidade de infraestrutura física e/ou de instrumentos de trabalhos 
necessários à realização do certame na data e horário estipulados. 

CAPÍTULO I – DO OBJETO: 
1.1. Esta licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação de empresas para prestação de serviços de transporte 
escolar para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação de Condeúba, de acordo com as especificações, quantitativos e 
condições constantes no Termo de Referência, observadas condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos e legislação específica relativa ao 
objeto em licitação, sem prejuízo das regras impostas pela legislação 
pertinente.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante no Termo de 
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem 
de seu interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas 
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às 
especificações do objeto. 

1.4. Especificações e demais exigências conforme TERMO DE REFERENCIA-
ANEXO I do Edital.
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Estado�da�Bahia�
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça�Jovino�Arsênio�da�Silva�Filho,�nº�53”A”���Fone(Fax):�(77)�3445�2212�
CNPJ:�13694138/0001�80���CEP:�46.200�000���Condeúba�–�Bahia�

1.5. DO CONHECIMENTO DOS ITINERÁRIOS:
1.5.1. A visita técnica é facultativa. Os licitantes participantes poderão fazer 

visita técnica para o reconhecimento dos itinerários, até o 2º dia anterior a 
data da licitação e para tanto o representante legal da empresa deverá 
agendar a realização da visita com 1 (um) dia útil de antecedência pelo 
telefone (77) 3445-2212. A Secretaria emitirá uma declaração (Anexo IX) 
de visita técnica, e a mesma deverá ser apresentada junto com a 
documentação de Habilitação. 

1.5.2. A visita técnica representará a oportunidade para os licitantes interessados 
conhecerem as características e especificações, condições especiais ou 
dificuldades que possam interferir na execução dos trabalhos, além de 
fazerem todos os questionamentos e solicitações técnicas que acharem 
necessários para elaboração de suas propostas. Assim sendo, caso o 
licitante que venha a ser contratado, não tenha realizado a visita, não 
poderá deixar realizar o serviço nos termos e condições pactuadas, sob a 
alegação de não ter tido ciência de tais condições. 

1.5.3. A administração não fornecerá veículos para a visita técnica, a licitante que 
se apresentar para fazê-la deverá arcar com as despesas do trajeto. 

1.5.4. Em nenhuma hipótese a licitante poderá alegar desconhecimento, 
incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe vistoriado, 
responsabilizando-se por quaisquer ônus decorrentes desses fatos. Caso
esta não tenha realizado a visita técnica, deverá, obrigatoriamente, 
apresentar Declaração de Renúncia a Visita Técnica (Anexo XII), junto 
a documentação de habilitação, de que conhece as condições locais 
para a execução do objeto, arcando com as penas legais em caso de 
inexecução do contrato.

CAPÍTULO II – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da rede 

mundial de computadores (INTERNET), mediante condições de segurança 
- criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema 
de Pregão Eletrônico (licitações-e) do BANCO DO BRASIL. 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Condeúba, 
denominado (a) Pregoeiro (a), mediante a inserção e monitoramento de 
dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações-e" constante da 
página eletrônica do Banco do Brasil S/A - www.licitacoes-e.com.br. 
Problemas de conexão e/ou dúvidas sobre o site "www.licitacoes-e.com.br": 
Através do Suporte Técnico 4004-0001 - Capitais e Regiões 
Metropolitanas e 0800-729-0001 - demais localidades, escolhendo pela 
ordem as seguintes opções: 
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3 - empresa 
2 - orientações técnicas 
1 - correntista ou 2 não correntista 
7 - licitações 

2.3. O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos da LC 
123/2006 e 147/2014, atendendo o direito de prioridade para microempresa 
e de pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao final da 
disputa de preços. 

CAPÍTULO III – DA PARTICIPAÇÃO: 
3.1. Poderão participar deste Pregão, para os Lotes 02, 07, 12 e 23,

interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus Anexos 
e que estejam com Credenciamento regular junto ao Sistema de Licitações 
do Banco do Brasil.

3.2. Para os demais Lotes, somente poderão participar exclusivamente as 
empresas enquadradas como MICRO EMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS (MEI), MICRO-EMPRESAS (ME) e EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (EPP), classificadas como tais no artigo 3º da Lei 
Federal nº 123/2006, com alterações pela Lei Complementar nº 
147/2014, e que comprovarem através de documentação que o ramo de 
atividade é compatível com o objeto desta licitação, que atenderem a todas 
as exigências deste edital e seus Anexos, que estejam com 
Credenciamento regular junto ao Sistema de Licitações do Banco do Brasil 
e que atenderem as exigências constantes no Decreto Executivo nº 
011/2020 que regulamenta, no Município de Condeúba – BA, o tratamento 
favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas 
de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, 
microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo 
nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da 
administração pública municipal. 

3.2.1. A esta licitação aplica-se a regionalização a que se refere o Decreto 
Executivo nº 011/2020, no âmbito regional a nível municipal (local) 
envolvendo os limites geográficos do Município de Condeúba para os 
lotes indicados no Termo de Referência – Anexo I.

3.3. Para os efeitos da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, 
consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade 
empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade 
limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de 
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Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o 
caso, desde que:

3.3.1. No caso de microempreendedor individual (MEI), aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil 
reais); e

3.3.2. No caso da microempresa (ME), aufira, em cada ano-calendário, receita 
bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

3.4. No caso da empresa de pequeno porte (EPP), aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 
reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil 
reais).

3.5. Os itens objeto desta licitação estão divididos em Item Não Exclusivo,
destinados à participação dos interessados que atendam aos requisitos 
deste edital; e em Itens Exclusivos, destinados à participação exclusiva 
das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem 
prejuízo da sua participação nos Itens Não Exclusivos. 

3.5.1. Caso o certame ou item/lote torne-se FRACASSADO ou DESERTO, a 
licitação será repetida para o MERCADO GERAL, sem a EXCLUSIVIDADE 
para Micro Empresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, com nova 
apresentação e abertura de envelopes contendo a proposta e os 
documentos de habilitação. 

3.6. Não poderão participar desta licitação os interessados:  

3.6.1. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

3.6.2. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente;  

3.6.3. Estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação;  

3.6.4. Tenham servidor da Prefeitura Municipal de Condeúba/BA como dirigente 
acionista de empresa detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
com direito a voto ou controlador ou responsável técnico. Nesse caso deve 
ser apresentada declaração pela licitante de que o dirigente controlador ou 
responsável não possui cotas além do limite estabelecido;  

3.6.5. Não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
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3.6.6. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.6.7. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 
1993;

3.6.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

3.7. DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 
3.7.1. No caso de participação de cooperativas estas deverão ser constituídas 

conforme lei nº 5.764/71, desde que comprovem todos os requisitos de 
HABILITAÇÃO descritos neste edital, salvo aqueles que a própria lei os 
dispensar. Estando dispensadas de apresentação a documentação, devem 
declarar e comprovar que se encontram dispensadas, na forma da lei, 
devendo mencionar o respectivo número da lei e, se assim não o fizerem 
serão julgadas inabilitadas.

3.7.2. As Cooperativas deverão apresentar também os seguintes documentos 
como requisitos de habilitação;

3.7.2.1. Ata de fundação;

3.7.2.2. Regimento interno; 

3.7.2.3. Regimento dos fundos (com ata de aprovação);

3.7.2.4. Apresentação de relação dos cooperativados que irão executar o objeto.

3.8. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 
declarações:

3.8.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49;

3.8.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 
prosseguimento no certame; 

3.8.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para 
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo 
“não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 
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favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte. 

3.8.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 
anexos;

3.8.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

3.8.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

3.8.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 
Constituição;

3.8.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente; 

3.8.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV 
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.8.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento 
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991. 

3.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 
o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

CAPÍTULO IV – ETAPA DE CREDENCIAMENTO: 
4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral junto ao Sistema 

de Licitações do Banco do Brasil, que permite a participação dos 
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2. Somente poderão participar deste Pregão Eletrônico os licitantes 
devidamente credenciados junto ao Banco do Brasil, o qual é Provedor do 
Sistema de Licitações, cujas informações poderão ser obtidas na página 
eletrônica www.licitacoes-e.com.br ou em qualquer agência do Banco do 
Brasil S/A sediada no País. 

4.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha pessoal e intransferível para acesso ao Sistema Eletrônico. 
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4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade 
técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas 
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por 
seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou 
do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 
terceiros.

4.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais no Sistema de Licitações do Banco do Brasil S/A e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.6.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 

4.7. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante 
credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma 
empresa.

4.8. DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS E 
DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO: 

4.8.1. A participação neste Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da conexão da 
licitante ao Sistema Eletrônico, mediante digitação de sua senha privativa e 
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por 
meio do referido sistema. 

4.8.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira 
sua proposta e seus lances.  

4.8.3. Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá 
manifestar, sob as penas da lei, em campo próprio do Sistema Eletrônico, o 
pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas neste edital.

4.8.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
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4.8.5. No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 
aos licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realizados.  

4.8.5.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) pregoeiro (a) 
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa 
e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação 
do fato pelo (a) Pregoeiro (a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 
para divulgação.

4.8.5.2. O (a) Pregoeiro (a) irá analisar e decidir, acerca da possibilidade de 
manter o pregão suspenso, caso verifique transtornos ou impedimentos ao 
bom andamento da etapa competitiva do certame. 

4.9. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
4.9.1. O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), com o auxílio da Equipe 

de Apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

4.9.1.1. Acompanhar os trabalhos da Equipe de Apoio; 

4.9.1.2. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao 
certame;

4.9.1.3. A abertura das propostas de preços, o seu exame e a classificação 
dos proponentes; 

4.9.1.4. Desclassificar propostas indicando os motivos; 

4.9.1.5. A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da 
proposta ou do lance de menor preço; 

4.9.1.6. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

4.9.1.7. Declarar o vencedor, adjudicando a proposta de menor preço; 

4.9.1.8. O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; 

4.9.1.9. Elaborar a ata da sessão com o auxílio do sistema eletrônico; 

4.9.1.10. O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a 
adjudicação, à Autoridade Superior, visando à homologação e a 
contratação.
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CAPÍTULO V - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO: 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.2. Não será aceita a apresentação de proposta de preços e documentos de 
habilitação através de link.

5.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 
que constem do Sistema de Licitações do Banco do Brasil S/A, assegurado 
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 
sistemas.

5.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de 
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, 
de 2006. 

5.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para regularização da documentação, para 
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

5.5.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 43 
da lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação. 

5.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
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5.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 
sistema;

5.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a 
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do (a) pregoeiro 
(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

CAPÍTULO VI – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do lote; 

6.1.2. Marca, no que for aplicável; 

6.1.3. Fabricante, no que for aplicável;  

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o 
modelo, prazo de validade ou de garantia;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 
Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação.  

6.6. Constar preço unitário – lote/item cotado (valor do quilometro rodado), de 
acordo com o constante no objeto e no Anexo I “Termo de Referência”. 
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6.6.1. Para Transporte Escolar, o valor deverá ser cotado por custo do quilometro 
rodado por dia de acordo com o termo de referência. 

6.7. A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas 
as condições estabelecidas neste edital e aceita todas as condições abaixo: 

6.7.1. Que, na execução dos serviços, objeto do pregão em referência, será 
observado e cumprido rigorosamente as especificações técnicas para 
obtenção do melhor padrão de qualidade dos serviços em questão. 

6.7.2. Que se comprometem a utilizar, além dos profissionais, a equipe técnica e 
administrativa, que for necessária à perfeita execução dos serviços, como 
também se comprometem a suplementar o pessoal e/ou substituir 
elementos de nosso pessoal, desde que assim exija a fiscalização da PM. 

6.7.3. Que executará todos os serviços nas condições estabelecidas pelo 
Município, inclusive em relação aos prazos de execução, conforme 
prescrito no presente edital e em seus anexos; 

6.7.4. Que aceitam o pagamento na forma estabelecida neste Edital; 

6.7.5. Que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas, 
indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos 
serviços objeto desta Licitação, constituindo-se, portanto, na única 
remuneração devida pelo Município; 

6.7.6. Que quaisquer tributos, custos ou despesas, de qualquer natureza, omitidos 
da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos 
nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer 
título, devendo o objeto ser entregue ao Município sem ônus adicional. 

6.8. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 
de regência de contratações públicas federais, quando participarem de 
licitações públicas; 

6.8.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas 
dos Municípios e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, 
da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada 
a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

6.9. OBSERVAÇÕES:
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6.9.1. Os veículos utilizados no Transporte Escolar deverão estar em bom 
estado de conservação e em observância das normas do CONATRAN, 
em conformidade com o Projeto Básico de cada Linha. 

6.9.2. Apresentar Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Válido para 
cada veículo ofertado nos itens da licitação que participará, no momento 
da assinatura do contrato.

6.9.3. Declarar estar habilitado e em condições legais para prestar o serviço 
a partir da imediata assinatura do contrato.

CAPÍTULO VII – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS 
PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES: 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando 
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem 
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
(a) Pregoeiro (a) e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do lote.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta 
que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 100,00 (cem reais) para os lotes 3, 
5, 17, 18, 21 e 22 e R$ 200,00 (duzentos reais) para os lotes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 e 23. 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 
disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com prorrogações. 

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários.

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o (a) pregoeiro (a), assessorado pela equipe de apoio, 
justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 
licitante.

7.16. No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 
aos licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realizados.  

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) pregoeiro (a) 
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa 
e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação 
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do fato pelo (a) Pregoeiro (a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 
para divulgação.

7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme 
definido neste Edital e seus anexos.

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta.

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será 
efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se 
o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) 
acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas 
com a primeira colocada. 

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 
subitem anterior. 

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 
nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), 
ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 
fechado.
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7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.26.1. No país; 

7.26.2. Por empresas brasileiras;

7.26.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 

7.26.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o (a) pregoeiro (a) 
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

7.28.2. O (a) pregoeiro (a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, envie a proposta adequada ao último 
lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.29. Após a negociação do preço, o (a) Pregoeiro (a) iniciará a fase de aceitação 
e julgamento da proposta. 

7.30. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no 
art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência 
previsto no seu artigo 3º. 

7.30.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, 
nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como 
microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de 
preferência, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às 
médias e às grandes empresas na mesma situação. 
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CAPÍTULO VIII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o (a) pregoeiro (a) examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 8º e no § 9º do art. 26 do Anexo II do Decreto 
Municipal nº 014/2017 e alterações. 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final 
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário) 
ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração. 

8.2.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso 
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada 
diligência, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para 
efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre 
outros, os seguintes procedimentos: 

8.2.2.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de 
justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de 
inexequibilidade;

8.2.2.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

8.2.2.3. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 
Administração ou com a iniciativa privada; 

8.2.2.4. Pesquisa de preço com fornecedores, tais como: atacadistas, lojas 
de suprimentos, supermercados e fabricantes; Verificação de notas fiscais 
dos serviços adquiridos pelo proponente; 

8.2.2.5. Estudos setoriais; 

8.2.2.6. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou 
Municipal;
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8.2.2.7. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.3.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a 
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 
ocorrência será registrada em ata; 

8.4. O (a) Pregoeiro (a) poderá convocar o licitante para enviar documento 
digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no 
prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.4.1. É facultado ao pregoeiro (a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo (a) Pregoeiro (a), 
destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, tais 
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo (a) Pregoeiro (a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o (a) Pregoeiro (a) 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na 
ordem de classificação. 

8.6. Havendo necessidade, o (a) Pregoeiro (a) suspenderá a sessão, 
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.7. O (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o 
fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 

8.7.1. Também nas hipóteses em que o (a) Pregoeiro (a) não aceitar a proposta e 
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido 
preço melhor. 

8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
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8.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o (a) 
Pregoeiro (a) passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, 
da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o (a) pregoeiro (a) 
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

CAPÍTULO IX – DA HABILITAÇÃO: 
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro 
(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido 
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - 
TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição 
das consultas das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de 
Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática 
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
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9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o (a) Pregoeiro (a) reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 
será verificada por meio do Sistema de Licitações do Banco do Brasil, nos 
documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à 
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e 
habilitação técnica. 

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação mediante utilização do sistema, 
deverá atender às condições exigidas no cadastramento junto ao Sistema 
de Licitações do Banco do Brasil até o terceiro dia útil anterior à data 
prevista para recebimento das propostas; 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 
Sistema para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, 
ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 
documentação atualizada. 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões 
feita pelo (a) Pregoeiro (a) lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Anexo II do Decreto Municipal nº 014, de 
2017.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 
e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato 
digital, via sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais 
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 
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9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em 
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para 
fins de habilitação: 

9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA (MEI, ME E EPP):
9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor e alterações ou contrato social consolidado, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 
documento comprobatório de seus administradores; 

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 
participante sucursal, filial ou agência; 

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova 
da indicação dos seus administradores; 

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
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9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva; 

9.9. HABILITAÇÃO JURÍDICA (COOPERATIVA):
9.9.1. As sociedades cooperativas que acudirem ao certame, além de atender ao 

disposto nos subitens 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 e demais exigências do Edital, 
deverão apresentar os documentos que se seguem:

9.9.1.1. Registro na Junta Comercial e estatuto social em vigor, devidamente 
registrado;

9.9.1.2. A relação dos cooperados que atendam aos requisitos técnicos 
exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as 
respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados 
na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, 
inc. XI, 21, inc. I, e 42, §§2º e 6º, todos da Lei n.º 5.764/71;

9.9.1.3. Declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – 
DRSCI de cada um dos cooperados relacionados;

9.9.1.4. Comprovação do capital social proporcional ao número de 
cooperados necessários à prestação do serviço;

9.9.1.5. O registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na 
entidade estadual, previsto no art. 107 da Lei n.º 5.764/71;

9.9.1.6. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por 
parte dos cooperados que executarão o contrato;

9.9.1.7. Comprovação da Diretoria ou Conselho de Administração em 
exercício, que devem ser integrados, exclusivamente, por associados (art. 
47 da Lei n.º 5.764/71);

9.9.1.8. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade 
jurídica da cooperativa:

9.9.1.8.1. Ata de fundação;

9.9.1.8.2. Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.9.1.8.3. Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da 
assembleia que os aprovou;
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9.9.1.8.4. Editais de convocação das três últimas assembleias gerais 
extraordinárias;

9.9.1.8.5. Três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato 
em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais;

9.9.1.8.6. Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a 
contratar o objeto da licitação.

9.9.1.9. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme 
dispõe o art. 112 da Lei n.º 5.764/71, ou uma declaração, sob as penas da 
lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.9.1.10. Quando da contratação de cooperativas, o serviço contratado deverá 
ser executado obrigatoriamente pelos cooperados, vedada qualquer 
intermediação ou subcontratação. (IN 05/17, art. 10, § 2º).

9.10. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.10.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual) 
ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.10.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.10.3. Prova de regularidade relativa ao o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei.

9.10.4. PROVA DE REGULARIDADE com as Fazendas;

9.10.4.1. Federal: Certidões Negativas de Tributos e Contribuições da Dívida 
Ativa.

9.10.4.2. Estadual: Certidão Negativa de Débito.

9.10.4.3. Municipal do local de domicílio da empresa.

9.10.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943;
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9.10.6. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 
equivalente, na forma da lei;

9.10.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 

9.11. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
9.11.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede do PROPONENTE que esteja dentro do prazo de 
validade expresso na própria certidão. Caso as certidões sejam 
apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão consideradas 
válidas, para este certame, aquelas emitidas há no máximo 90 (noventa) 
dias da data estipulada para a abertura da sessão; 

9.12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (NO ATO DA CONTRATAÇÃO)
9.12.1. No ato de contratação, o condutor do veículo utilizado para a 

prestação dos serviços licitados deverá comprovar o atendimento às 
exigências contidas na legislação de trânsito vigente (art. 138 do CTB), 
devidamente reproduzidas neste edital, devendo apresentar:

9.12.1.1. Declaração de que atende plenamente os requisitos exigidos por lei, 
para transporte de passageiros, anexo XI.

9.12.1.2. Carteira de Habilitação do Condutor do veículo serie “B”, “C”, ou “D” 
(de acordo com tipo de veículo conduzido).

9.12.1.3. Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) dentro 
da validade.

9.12.1.4. Declaração do condutor do veículo, que conhece a legislação, para 
condução de passageiros e que não existe nenhum impedimento para 
condução do veículo.

9.12.1.5. Comprovante de ter idade igual ou superior a 21 anos;

9.12.1.6. Certidão do DETRAN-BA atestando que o condutor não cometeu 
infração grave ou gravíssima nos últimos 12 meses.
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9.12.1.7. Certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente 
aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores – CTB, 
art. 329.

9.12.1.8. Declaração formal de que os veículos possuem os equipamentos 
obrigatórios e específicos do transporte escolar, sendo: Dístico Escolar 
(Conforme CTB art. 136 III) registrador instantâneo (Tacógrafo); Lanternas; 
Pneus em bom estado de conservação; além dos demais equipamentos de 
segurança exigidos pela legislação, (Resolução CONTRAN Nº 14/98), Art. 
136 VII do CTB.

9.13. OUTRAS COMPROVAÇÕES
9.13.1. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 

(Anexo IV); 

9.13.2. Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar (Anexo 
V);

9.13.3. Declaração que não emprega menor (Anexo VI);

9.13.4. Requerimento de benefício do tratamento diferenciado e declaração 
para microempresas e empresas de pequeno porte (Anexo VII), se for o 
caso;

9.13.5. Declaração de elaboração independente de proposta (Anexo VIII). 

9.14. DOCUMENTOS RELATIVOS AO VEICULO:
9.14.1. Apresentar Laudo de Vistoria do Veículo devidamente aprovado e 

atualizado, emitido pela Secretaria Municipal de Educação, atestando a boa 
condição de uso do mesmo, com validade atualizada que deverá ser 
apresentado para efeitos de contratação; 

9.14.2. Termo de Compromisso, modelo constante no Anexo X do presente 
Edital, responsabilizando-se pela substituição do veículo por um reserva, 
em caso de algum imprevisto. 

9.15. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação 
do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.16. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista 
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
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pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 
demais exigências do edital. 

9.16.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação. 

9.17. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a 
existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá 
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.18. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, 
será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.19. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 
exigidos, o (a) Pregoeiro (a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.20. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.21. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, 
em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 
proposta subsequente. 

9.22. O licitante provisoriamente vencedor em um lote, que estiver concorrendo 
em outro lote, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação 
cumulativamente, isto é, somando as exigências do lote em que venceu às 
do lote em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.22.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 
habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) lote (s) de menor(es) valor(es) 
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cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 
remanescentes.

9.23. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 

CAPÍTULO X – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA: 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do (a) Pregoeiro 
(a) no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. Constar do Nome do Licitante; Número do Pregão; Endereço; CNPJ; 
Inscrição Estadual/Municipal. 

10.1.2. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em 
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última 
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 

10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 
sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações aplicáveis do objeto contidas na proposta, 
tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a 
Contratada.

10.2.2. Deverá constar o prazo de validade da proposta de preços de 60 
(sessenta) dias, contados da data da realização do certame. Se por falha do 
proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 
considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer 
outra manifestação, ficando o licitante liberado do compromisso assumido 
depois de decorrido o prazo estabelecido. 

10.2.3. Declaração expressa de que nos preços propostos deverão estar 
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 
transporte (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 
diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta 
licitação. 

10.2.4. Declaração de que o fornecedor do objeto conhece e aceita as 
regras determinadas pela Administração, através deste edital. 
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10.2.4.1. A ausência da declaração implicará na aceitação implícita das 
condições estabelecidas no edital. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º 
da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores 
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali 
contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a 
homologação. 

CAPÍTULO XI - DOS RECURSOS: 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 4 (quatro) horas, 
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e 
por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro (a) verificar a 
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para 
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o (a) Pregoeiro (a) não adentrará no mérito recursal, 
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
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apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, no endereço constante neste Edital. 

CAPÍTULO XII – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 
anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 
anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas 
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 
acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-
mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no Sistema do Banco do Brasil S/A, sendo responsabilidade do 
licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

CAPÍTULO XIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do (a) Pregoeiro (a), caso não haja interposição de recurso, ou pela 
autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
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CAPÍTULO XIV – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
14.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em 

garantia da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar 
ao contrato inicial no final deste contrato. 

CLAÚSULA XV – DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS  
15.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente 

contratação.

CLÁUSULA XVI – DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO 
EQUIVALENTE

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar 
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou 
aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.  

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 
Administração.

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à 
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

16.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no 
edital e seus anexos; 

16.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas 
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da 
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
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16.4. O prazo de vigência da contratação não ultrapassará o exercício financeiro, 
podendo ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no 
termo de referência.

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para 
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no 
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 
bem como ocorrências impeditivas indiretas.  

16.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento 
de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no Sistema do Banco do 
Brasil S/A, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da 
contratação.

16.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no Sistema do Banco do 
Brasil S/A, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no edital e anexos. 

16.6. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 

16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais 
cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, 
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. 

CLÁUSULA XVII – DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são 

as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

CLÁUSULA XVIII – DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 

CLÁUSULA XIX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 
Termo de Referência.
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CLÁUSULA XX – DO PAGAMENTO 
20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

CLÁUSULA XXI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

21.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

21.1.2. Apresentar documentação falsa; 

21.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.5. Não mantiver a proposta; 

21.1.6. Cometer fraude fiscal; 

21.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

21.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 
mesmo após o encerramento da fase de lances. 

21.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 
nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil 
e criminal, às seguintes sanções:

21.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que 
não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

21.3.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

21.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera 
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

21.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e 
descredenciamento no Sistema do Banco do Brasil S/A, pelo prazo de até 
cinco anos; 
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21.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 

21.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções.

21.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – 
PAR.

21.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa.

21.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 
danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato 
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 
público.

21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

21.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

Ano 11 - 14/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1298 - PÁGINA 101

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



34

Estado�da�Bahia�
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça�Jovino�Arsênio�da�Silva�Filho,�nº�53”A”���Fone(Fax):�(77)�3445�2212�
CNPJ:�13694138/0001�80���CEP:�46.200�000���Condeúba�–�Bahia�

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema do Banco do 
Brasil S/A. 

21.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
no Termo de Referência. 

CLÁUSULA XXII – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO 
22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

22.2. A impugnação poderá ser apresentada na forma eletrônica, através do e-
mail: licitacaocondeuba@gmail.com, devendo informar, no mínimo, o 
número do Pregão Eletrônico e o motivo que a fundamente, ou em sua 
forma original no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Condeúba, 
dirigido ao pregoeiro (a), no endereço à Praça Jovino Arsênio da Silva 
Filho, nº 53-A - Centro – Condeúba/BA, de 8h00min as 14h00min. 

22.3. Caberá ao Pregoeiro (a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 
dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame. 

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 
deverão ser enviados ao Pregoeiro (a), até 03 (três) dias úteis anteriores à 
data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico via internet, no e-mail: licitacaocondeuba@gmail.com.

22.6. O (a) pregoeiro (a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá 
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e 
dos anexos. 

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

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida 
excepcional e deverá ser motivada pelo (a) pregoeiro (a), nos autos do 
processo de licitação. 

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 
sistema e vincularão os participantes e a administração. 
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CAPÍTULO XXIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
23.1. A despesa proveniente desta contratação correrá por conta dos seguintes 

créditos orçamentários: 

Unidade Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação;

Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de Transporte Escolar;

Elemento de Despesa:  3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica; 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção. 

CAPÍTULO XXIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação em contrário, pelo (a) Pregoeiro (a).

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o (a) Pregoeiro (a) poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação.

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação.

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável 
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório. 

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem 
os prazos em dias de expediente na Administração. 
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24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Diário Oficial do Município de 
Condeúba – BA (www.condeuba.ba.io.org.br), e também poderão ser lidos 
e/ou obtidos no endereço Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A - 
Centro – Condeúba/BA, nos dias úteis, no horário das 8h00min as 
14h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados; 

24.12. Todos e qualquer pedido de alteração do Contrato Individual /autorização 
de serviço ou mesmo a simples Nota de Empenho ou ainda instrumento 
congêneres, será dirigido à autoridade superior, a quem caberá o 
deferimento ou não do pedido. No caso de deferimento o mesmo deverá ser 
justificado;

24.13. A autoridade competente poderá desclassificar a proposta da licitante que 
for declarada inidônea ou ter sofrido outra penalidade que a impossibilite da 
execução; 

24.14. À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA fica reservada o direito 
de revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-lo por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação, de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado; 

24.15. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os 
licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a 
celeridade do procedimento e a segurança da contratação; 

24.16. A participação da licitante no certame implicará aceitação integral e 
irretratável dos termos do presente edital, não se admitindo alegações 
futuras de desconhecimento de fatos e condições que impossibilitem a 
execução do objeto desta licitação; 

24.17. Se o contratado, conforme o caso, oferecer os bens promocionais ao 
mercado consumidor local ou nacional, estará obrigada a estender tal 
vantagem ao órgão/ente contratante; 
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24.18. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas o (a) Pregoeiro (a) poderá fixar aos Licitantes o prazo de 
08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas, escoimadas nas causas que determinaram a inabilitação ou 
desclassificação; 

24.19. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

24.19.1. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
24.19.2. ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
24.19.3. ANEXO III – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 
24.19.4. ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 
24.19.5. ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR;  
24.19.6. ANEXO VI – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR;
24.19.7. ANEXO VII – MODELO DE REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO 

TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; 

24.19.8. ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. 

24.19.9. ANEXO IX – MODELO DE ATESTADO DE VISITA; 
24.19.10. ANEXO X – MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 
24.19.11. ANEXO XI - DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AS EXIGENICAS DA 

LEI
24.19.12. ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA 

TÉCNICA 

Condeúba - BA, 14 de fevereiro de 2022. 

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO: 004/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 034/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DAS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CONDEÚBA.

FORNECIMENTO: PARCELADO.

1. DO OBJETO:  
1.1. Esta licitação tem por objeto é a contratação de empresas para 

prestação de serviços de transporte escolar para atendimento das 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Condeúba, de 
acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes no 
Termo de Referência, observadas condições estabelecidas no edital e seus 
anexos e legislação específica relativa ao objeto em licitação, sem prejuízo 
das regras impostas pela legislação pertinente.  

LOTE�01�(ITEM�EXCLUSIVO�E�REGIONAL)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 02� �Lagoa�da�Pedras,�Riacho�Seco�do�
Brejinho�a�Condeúba�� �V�� �Van�� ����72,20� R$������

4,60��
R$������������

6.642,40��
�R$����������

66.424,00��

TOTAL�DO�LOTE�01� R$������������
6.642,40��

�R$����������
66.424,00��

�� �� �� �� �� �� �� �� ��

LOTE�02�(ITEM�NÃO�EXCLUSIVO)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 14�
�Boa�Vista,�Morrinhos�a�Lagoinha/�
Lagoinha,�Boa�vista,�Carranca�a�
Condeúba�

M/V� Ônibus� ��115,00� �R$������
5,14��

�R$����������
11.822,00�� �R$�������118.220,00�

TOTAL�DO�LOTE�02� R$����������
11.822,00�� �R$�������118.220,00�

�� �� �� �� �� ��

LOTE�03�(ITEM�EXCLUSIVO�E�REGIONAL)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 15� �Boa�Vista�(Circular)� M/V� Automóvel�� ����64,00� �R$������ �R$������������ �R$����������
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3,75� 4.800,00�� 48.000,00�

TOTAL�DO�LOTE�03� R$������������
4.800,00��

�R$����������
48.000,00��

�� �� �� �� ��

LOTE�04�(ITEM�EXCLUSIVO�E�REGIONAL)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 16� Brejo,�Lagoinha,�Morrinhos,�Boa�
Vista� M� Van� ����60,00� R$������

4,60��
R$������������

5.520,00��
�R$����������

55.200,00��

TOTAL�DO�LOTE�04� R$������������
5.520,00��

�R$����������
55.200,00��

�� �� �� �� ��

LOTE�05�(ITEM�EXCLUSIVO�E�REGIONAL)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 22� �Condeúba,�Carranca�a�Boa�Vista� M� Automóvel�� ����50,00� R$������
3,75��

R$������������
3.750,00��

�R$����������
37.500,00��

TOTAL�DO�LOTE�05� R$������������
3.750,00��

�R$����������
37.500,00��

�� �� �� �� ��

LOTE�06�(ITEM�EXCLUSIVO�E�REGIONAL)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 24� Baixa�do�Arroz,�Lagoa�Grande,�
Bandarra�a�Condeúba� N� Micro�Ônibus ����79,20� R$������

4,94��
R$������������

7.824,96��
�R$����������

78.249,60��

TOTAL�DO�LOTE�06� R$������������
7.824,96��

�R$����������
78.249,60��

�� �� �� �� ��

LOTE�07�(ITEM�NÃO�EXCLUSIVO)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 26� Bandarra,�Lagoa�Grande,�Cordova,�
Pé�da�Ladeira/Circular� M� Micro�Ônibus ����92,60� R$������

4,94��
R$������������

9.148,88��
�R$����������

91.488,80��

TOTAL�DO�LOTE�07� R$������������
9.148,88��

�R$����������
91.488,80��

�� �� �� �� ��

LOTE�08�(ITEM�EXCLUSIVO�E�REGIONAL)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 30� �Condeúba�a�Umbaubeira� M� Van� ����83,00� R$������
4,60��

R$������������
7.636,00��

�R$����������
76.360,00��

TOTAL�DO�LOTE�08� R$������������
7.636,00��

�R$����������
76.360,00��

�� �� �� �� ��

LOTE�09�(ITEM�EXCLUSIVO�E�REGIONAL)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO� PREÇO�

UNIT.�

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��
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/�KM�

1� 35� �Riacho�Seco,�Cerquinha�a�
Condeúba� N� Ônibus� ����58,00� R$������

5,13��
R$������������

5.950,80��
�R$����������

59.508,00��

TOTAL�DO�LOTE�09� R$������������
5.950,80��

�R$����������
59.508,00��

�� �� �� �� ��

LOTE�10�(ITEM�EXCLUSIVO�E�REGIONAL)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 37�

�Quilombo/�Higino,�Baixa�da�
Forquilha,�Ripa,�Poções,�Olho�
D’água,�Cana�Brava�ao�Riacho�
Seco�

V� Ônibus� ����58,00� �R$������
5,13��

�R$������������
5.950,80��

�R$����������
59.508,00��

TOTAL�DO�LOTE�10� R$������������
5.950,80��

�R$����������
59.508,00��

�� �� �� �� ��

LOTE�11�(ITEM�EXCLUSIVO�E�REGIONAL)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 38�
��Baixão,�Olho�D’água,�Cana�Brava,�
Poções,�Ripa,�Riacho�Seco�
(Circular)�

V� Automóvel� ����70,00� �R$������
3,75��

�R$������������
5.250,00��

�R$����������
52.500,00��

TOTAL�DO�LOTE�11� R$������������
5.250,00��

�R$����������
52.500,00��

�� �� �� �� ��

LOTE�12�(ITEM�NÃO�EXCLUSIVO)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 40� �Alegre,�Lajedo,�Lagoa�do�Curral,�
Salinas�(Circular)� M/V/N� Van� ��102,00� R$������

4,60��
R$������������

9.384,00��
�R$����������

93.840,00��

TOTAL�DO�LOTE�12� R$������������
9.384,00��

�R$����������
93.840,00��

�� �� �� �� ��

LOTE�13�(ITEM�EXCLUSIVO�E�REGIONAL)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 46� Palmeiras,�Cabeceira�do�Brejo�a�
Morrinhos�da�Feirinha� M/V� Automóvel� ����86,50� R$������

3,75��
R$������������

6.487,50��
�R$����������

64.875,00��

TOTAL�DO�LOTE�13� R$������������
6.487,50��

�R$����������
64.875,00��

�� �� �� �� ��

LOTE�14�(ITEM�EXCLUSIVO�E�REGIONAL)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 48� �Mandassaia/Alegre/�e�Areal�a�
Mandassaia�(Circular)� M/V� Van� ����73,00� R$������

4,60��
R$������������

6.716,00��
�R$����������

67.160,00��
TOTAL�DO�LOTE�14� �R$������������ �R$����������

Ano 11 - 14/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1298 - PÁGINA 108

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



41

Estado�da�Bahia�
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça�Jovino�Arsênio�da�Silva�Filho,�nº�53”A”���Fone(Fax):�(77)�3445�2212�
CNPJ:�13694138/0001�80���CEP:�46.200�000���Condeúba�–�Bahia�

6.716,00�� 67.160,00�

�� �� �� �� ��

LOTE�15�(ITEM�EXCLUSIVO�E�REGIONAL)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 50� �Mandassaia,�Areal�ao�Alegre� N� Micro�Ônibus ����68,00� R$������
4,94��

R$������������
6.718,40��

�R$����������
67.184,00��

TOTAL�DO�LOTE�15� R$������������
6.718,40��

�R$����������
67.184,00��

�� �� �� �� ��

LOTE�16�(ITEM�EXCLUSIVO�E�REGIONAL)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 51� �Condeúba�a�Feirinha� M/V� Van� ����80,00� R$������
4,60��

R$������������
7.360,00��

�R$����������
73.600,00��

TOTAL�DO�LOTE�16� R$������������
7.360,00��

�R$����������
73.600,00��

�� �� �� �� ��

LOTE�17�(ITEM�EXCLUSIVO�E�REGIONAL)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 52� Condeúba,�Carranca,�Boa�Vista,�
Morrinhos�a�Lagoinha� M� Van� ����50,00� R$������

4,60��
R$������������

4.600,00��
�R$����������

46.000,00��

TOTAL�DO�LOTE�17� R$������������
4.600,00��

�R$����������
46.000,00��

�� �� �� �� ��

LOTE�18�(ITEM�EXCLUSIVO�E�REGIONAL)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 56� ��Condeúba,�Papagaio,�Baixão,�
Badoqueiro�ao�Bom�Abrigo� M� Automóvel� ����60,00� R$������

3,75��
R$������������

4.500,00��
�R$����������

45.000,00��

TOTAL�DO�LOTE�18� R$������������
4.500,00��

�R$����������
45.000,00��

�� �� �� �� ��

LOTE�19�(ITEM�EXCLUSIVO�E�REGIONAL)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 58� ��Morrinhos,�Bom�Abrigo,�
Formosa,�Baixão�ao�Papagaio� M� Van� ����70,00� R$������

4,60��
R$������������

6.440,00��
�R$����������

64.400,00��

TOTAL�DO�LOTE�19� R$������������
6.440,00��

�R$����������
64.400,00��

�� �� �� �� ��

LOTE�20�(ITEM�EXCLUSIVO�E�REGIONAL)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��
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1� 59� São�Domingos,�Morrinhos,�
Badoquero�ao��Baixão� M� Automóvel� ����82,00� R$������

3,75��
R$������������

6.150,00��
�R$����������

61.500,00��

TOTAL�DO�LOTE�20� R$������������
6.150,00��

�R$����������
61.500,00��

�� �� �� �� ��

LOTE�21�(ITEM�EXCLUSIVO�E�REGIONAL)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 63� �Condeúba,�Pé�da�Ladeira,�
Cordova,�Bandarra� M� Automóvel� ����50,00� R$������

3,75��
R$������������

3.750,00��
�R$����������

37.500,00��

TOTAL�DO�LOTE�21� R$������������
3.750,00��

�R$����������
37.500,00��

�� �� �� �� ��

LOTE�22�(ITEM�EXCLUSIVO�E�REGIONAL)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 64� ��Recanto,�Pé�da�ladeira�a�
Condeúba�(�CADEIRANTE)� V� Automóvel� ����28,00� R$������

3,75��
R$������������

2.100,00��
�R$����������

21.000,00��

TOTAL�DO�LOTE�22� R$������������
2.100,00��

�R$����������
21.000,00��

�� �� �� �� ��

LOTE�23�(ITEM�NÃO�EXCLUSIVO)�

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 65�

Mandassaia�de�Baixo,�Poção,�
Ferreira,�Lagoa�de�Dentro,�Lagoa�
do�Figueredo,�Lagoa�do�Mamão,�
Mandassaia�Distrito,�Malhada�de�
Areia�á�Cordeiros�

V� Ônibus� ����80,00� �R$������
5,13��

�R$������������
8.208,00��

�R$����������
82.080,00��

TOTAL�DO�LOTE�23� R$������������
8.208,00��

�R$����������
82.080,00��

�� �� �� �� ��

�TOTAL�� �R$�������146.709,74�� �R$����1.467.097,40�

1.2. Os valores constantes na tabela apresentada no item 1.1 deste Termo de 
Referência, são valores máximo aceitável pela Administração. 

1.3. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser 
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos 
licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro 
colocado da cota principal. 

1.4. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a 
contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

1.5. Será dada a prioridade de contratação de serviços das cotas reservadas 
quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas 
ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota 
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reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do 
pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 
8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015. 

1.6. O prazo de vigência da contratação não ultrapassará o exercício financeiro, 
podendo ser prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

1.7. O presente termo de referência foi elaborado com base em pesquisas de 
preços realizadas pela Secretaria Municipal de Educação de Condeúba/BA 
e Setor de Compras junto a empresas do objeto em licitação, observando-
se também os preços praticados pelas empresas fornecedoras do objeto no 
mercado local. 

1.8. Para fins de estimativa foi feita a média aritmética dos preços pesquisados 
e chegou-se ao VALOR A SER ADMITIDO NA CONTRATAÇÃO, como o 
valor máximo que será aceito pela Administração. 

2. JUSTIFICATIVA:  
2.1. Como é de conhecimento, é dever do Estado disponibilizar aos alunos o 

devido transporte escolar, objetivando o desenvolvimento educacional.  

2.2. Programas foram criados justamente para garantir este acesso e 
permanência da escola por meio do transporte escolar, através de 
transferência de recursos financeiros, de forma proporcional as 
competências educacionais de cada ente. 

2.3. Sendo assim, tendo em vista à dificuldade de acesso a educação pelos 
alunos que residem longe das escolas, faz-se necessário a contratação de 
prestador de serviço em transporte escolar, com utilização de ônibus, 
automóvel, micro-ônibus, ou similar, no intuito de aprimorar o nível 
educacional do Município. 

2.4. Vê-se que a referida licitação se faz necessária, devido à necessidade de 
atendimento dos alunos que utilizam o transporte escolar rede de ensino no 
município de Condeúba/BA para as linhas indicadas, para o cumprimento 
do período letivo, além de garantir o oferecimento do acesso e permanência 
de alunos nas escolas de ensino fundamental e médio residentes em áreas 
rurais deste Município, contribuindo assim para a diminuição dos índices de 
repetência e evasão escolar. 

2.5. Sugere-se a contratação na modalidade de licitação Pregão eletrônico, 
atendendo assim as necessidades dos órgãos da Administração Municipal.

2.6. A estimativa dos serviços a serem prestados e sua provável utilização foi 
baseada em função das informações obtidas do exercício anterior. 
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3. DO OBJETIVO:  
3.1. O presente Termo tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos, 

normas, padrões, diretrizes gerais e outras exigências que possam garantir 
a fiel execução do objeto quando da necessidade de aquisição subsidiando 
tecnicamente a realização de Procedimento licitatório e/ou setor 
responsável pelo recebimento e fiscalização dos bens/consumo a serem 
adquiridos.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS:
4.1. De acordo com o disposto no parágrafo único, do art. 1º da Lei Federal nº 

10.520, de 2002, os itens relacionados no presente Termo de Referência 
consideram-se bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade 
podem ser definidos objetivamente pelo edital e por especificações usuais 
no mercado.

5. DA ESPECIFICIDADE, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
5.1. Os Serviços de Transporte Escolar serão executados conforme cronograma 

e rotas definidas pela Secretaria Municipal de Educação, conforme disposto 
no Termo de Referência.

5.2. A Secretaria Municipal de Educação poderá alterar os itinerários sempre 
que for necessário, por ocorrência de fatos supervenientes e suficientes 
para justificar devida conduta, durante a vigência contratual, realizando 
ajustes que visem melhorar a eficiência do transporte escolar, objetivando 
atender plenamente as necessidades do município e concomitantemente 
dos alunos usuários do transporte escolar da rede pública de ensino, 
devendo a (s) empresa (s) atender (em) a (s) determinação (os) do 
Contratante, inclusive nos casos de substituições de veículos por 
categoriais de menor ou maior porte ou por locais de difícil acesso, sendo 
que tais mudanças serão comunicadas com antecedência mínima de 03 
(três) dias.

5.3. A quilometragem constante no presente Termo é estimativa, sendo que 
serão pagos os serviços efetivamente realizados por quilometragem 
percorrida, ficando automaticamente suprimida a quilometragem não 
realizada.
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6. DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E ACEITAÇÃO DA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

6.1. A Secretaria Municipal de Educação será responsável pelo 
acompanhamento, controle e fiscalização dos serviços, observando todos 
os aspectos estipulados.

6.2. O acompanhamento e a fiscalização dos serviços de transporte escolar 
serão exercidos por meio da Secretaria Municipal de Educação, e será 
designado um representante denominado Fiscal e um substituto, aos quais 
compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, 
bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que 
surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, 
falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência 
à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e 
suas alterações.

6.3. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela 
execução do objeto, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de 
qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais 
ampla e completa fiscalização.

6.4. Cabe à CONTRATADA deverá atender prontamente e dentro do prazo 
estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao 
objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a 
CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e 
fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da 
CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, 
inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, 
problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do 
ajuste.

6.5. A atividade de fiscalização não resultará tampouco, e em nenhuma 
hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, 
prepostos e/ou assistentes.

6.6. Os serviços de transporte escolar, deverão estar rigorosamente dentro das 
exigências estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, sendo 
que a inobservância desta condição implicará a sua recusa, bem como a 
sua devida adequação/substituição, sem que caiba à CONTRATADA 
qualquer tipo de reclamação ou indenização.
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6.7. As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do 
contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE 
para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 
67, da Lei nº. 8.666/93.

7. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
7.1. O prazo de vigência do contrato será até o final do ano letivo corrente, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do 
artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, no prazo máximo de até 60 meses, 
por se tratar, o transporte escolar, de serviços de natureza contínua e 
extremamente essenciais. 

7.2. O Município não será responsável pelo transporte de alunos das redes 
estaduais, no período de Aulas que exceder aos dias letivos das Escolas 
Municipais.

7.3. O prazo para início dos serviços é de até 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da autorização de serviço, em remessa parcelada, conforme 
informações constantes na autorização de serviço. 

7.4. A prestação dos serviços objeto licitado será na Prefeitura Municipal de 
Condeúba, outros lugares indicados pela Prefeitura e nos setores 
responsáveis. 

7.5. Os serviços serão prestados diariamente, semanalmente ou mensalmente, 
conforme cronograma de serviços realizado pela Secretaria Municipal da 
Educação.

7.6. Em nenhuma hipótese serão recebidos serviços que não atendam o padrão 
de qualidade exigido e a descrição correta do serviço (mencionada nos 
cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 

7.7. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, 
pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar 
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades.

7.9. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
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quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

7.9.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

7.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. São obrigações da Contratante: 

8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos;

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

8.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando 
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

8.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos;

8.1.6. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do 
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

8.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta;

Ano 11 - 14/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1298 - PÁGINA 115

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



48

Estado�da�Bahia�
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça�Jovino�Arsênio�da�Silva�Filho,�nº�53”A”���Fone(Fax):�(77)�3445�2212�
CNPJ:�13694138/0001�80���CEP:�46.200�000���Condeúba�–�Bahia�

8.1.8. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.9. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação dos serviços, nas 
condições estabelecidas em contrato. 

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

9.1.1. Providenciar a eficiente prestação do serviço ofertado, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
validade; 

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078, de 1990); 

9.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

9.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data do serviço, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

9.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

9.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes 
ao objeto da presente licitação; 
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9.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;  

9.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, 
cumprindo rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.

9.1.12. É de inteira responsabilidade da contratada toda e qualquer despesa 
que possa existir com referência ao transporte bem como: combustível para 
os veículos, lubrificantes, peças e materiais de manutenção, encargos 
sociais, motoristas, alimentação, moradia, vistoria do veículo, e qualquer 
outra despesa adicional que possa existir com referência a esses 
transportes;

9.1.13. Caso seja necessário será recolhido mensalmente o ISS, INSS e 
IRRF sobre o valor do contrato; 

9.1.14. Responder pelas despesas, resultantes de quaisquer ações, 
demandadas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de 
seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes 
venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do contrato. 

9.2. A execução do Contrato abrangerá as seguintes tarefas e obrigações: 

9.2.1. Transporte dos alunos devidamente cadastrados como beneficiários do 
serviço, pertencentes às Escolas constantes na proposta de fornecimento, 
das localidades próximas às suas residências até as respectivas 
instituições de ensino. 

9.2.2. Cumprir fielmente os horários que serão determinados pela Administração 
no início do ano letivo, os quais atenderão aos turnos da manhã e/ou tarde 
e/ou noite. 
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9.2.3. Manter os veículos sempre em condições para o atendimento do disposto 
no contrato e em conformidade com as exigências do Código de Trânsito 
Brasileiro, as resoluções do CONTRAN e as novas disposições que 
venham a ser editadas, especialmente quanto à segurança. 

9.2.4. Apanhar os alunos nos locais determinados pela Contratante. 

9.2.5. Tratar com cortesia e urbanidade os alunos e os agentes de fiscalização da 
Contratante.

9.2.6. Manter o veículo sempre limpo. 

9.2.7. Responder, direta ou indiretamente, por quaisquer danos causados à 
Contratante, aos alunos ou a terceiros, por dolo ou culpa. 

9.2.8. Cumprir as determinações da Contratante. 

9.2.9. Submeter seu veículo às vistorias técnicas determinadas pela Contratante, 
respeitando o Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções do CONTRAN. A 
CONTRATADA fica obrigada a apresentar laudo de vistoria do DETRAN, 
sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

9.2.10. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à 
prestação do serviço. 

9.2.11. Permitir aos encarregados de fiscalização o livre acesso, em 
qualquer época, aos bens destinados ao serviço contratado. 

9.2.12. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço. 

9.2.13. Em caso de substituição dos veículos deverá obter autorização 
prévia do Município, utilizando um veículo vistoriado pelo DETRAN; No 
caso de substituição do condutor do veículo deverá obter autorização prévia 
do Município, apresentando toda documentação exigida no Edital, caso não 
haja autorização do município implicará em multa de (01) um salário 
mínimo, podendo ser rescindido o contrato. 

9.3. Sem prejuízo de plena responsabilidade da contratada, todos os serviços 
serão fiscalizados pelo Município através da Secretaria Municipal de 
Educação, e a qualquer hora.

9.4. A contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
Município, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, mantendo 
no local do serviço a supervisão necessária, tendo um representante ou 
preposto com poderes para tratar com o Município.
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9.5. No caso de recusa no atendimento de qualquer reclamação, independente 
das sanções cabíveis, o Município poderá confiar a outrem os serviços 
reclamados e não executados, notificando previamente à contratada, 
descontando o seu custo, de uma só vez, no primeiro pagamento 
subsequente, sem que a mesma possa impugnar seu valor.

9.6. A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que 
venham dolosa ou culposamente prejudicar o Município, quando a 
execução dos serviços.

9.7. Todas as despesas decorrentes da contratação, bem como, vistorias, 
encargos trabalhistas, previdenciários e tributários decorrentes da execução 
do Contrato, ficarão exclusivamente a cargo da contratada, cabendo-lhe 
ainda inteiramente responsabilidade por quaisquer acidentes de que 
possam vir a serem vítimas dos seus empregados, quando em serviço, bem 
como quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a terceiros e ao 
Município. O Município isenta-se de qualquer responsabilidade por 
acidentes ocorridos fora do serviço, em que haja envolvimento dos veículos 
utilizados no Transporte Escolar.

9.8. O Município se reserva o direito de alterar horário e itinerário dos serviços, 
quando da ocorrência de fatos supervenientes e suficientes que justifiquem 
tal conduta, durante a vigência do Contrato, sendo que tais mudanças 
serão comunicadas com antecedência mínima de 03 (três) dias.

9.9. No momento da assinatura do Contrato, os condutores de veículos 
destinados ao transporte de escolares deverão satisfazer os requisitos 
previstos no CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO e RESOLUÇÕES DO 
CONTRAN, em especial:

9.9.1. Ter idade mínima ou superior a 21 anos – CTB, art. 138, I.

9.9.2. Ter habilitação na categoria “D” e/ou “E” para transporte de passageiros 
cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares, excluindo o motorista – CTB, art. 
138, II.

9.9.3. Não poderão ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou serem 
reincidentes em infrações médias durante os últimos 12 (doze) meses – 
CTB, art. 138, IV art. 145.

9.9.4. Deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, certidão negativa do 
registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, 
roubo, estupro e corrupção de menores – CTB, art. 329.
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9.10. É de responsabilidade da contratada promover aos condutores cursos, 
treinamentos, palestras e similares, equipamentos, procedimentos e outros 
itens obrigatórios.

9.11. Os veículos destinados à condução de escolares deverão estar em 
conformidade com a legislação de trânsito e ter seus equipamentos 
obrigatórios, inclusive quanto ao procedimento de transportar as crianças, 
conforme preceitua o CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO e 
RESOLUÇÕES DO CONTRAN.

9.12. O veículo deverá conter Dístico ESCOLAR da seguinte forma: pintura no 
veículo de faixa horizontal amarela, com 40 cm de largura, à meia altura em 
toda extensão das partes laterais e traseiras da carroceria, com o dístico 
“ESCOLAR” em preto, sendo que em caso de veículos na cor amarela, as 
cores indicadas deverão ser invertidas – CTB, art. 136, III; no espaço usado 
para identificar a linha, deverá constar à palavra “ESCOLAR”, e dispor de 
iluminação para que possa ser vista durante a noite.

9.13. Os veículos devem ser dotados de tacógrafo e cinto de segurança para o 
motorista e todos os passageiros.

9.14. As matérias que por ventura venham disciplinadas pelo CONTRAN a 
Administração cobrará a execução de novos regulamentos posteriores.

9.15. A quilometragem total só poderá ser alterada, mediante autorização da 
Administração Municipal.

9.16. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem 
estabelecidos pelo CONTRAN –Art. 105- II – para os veículos de transporte 
e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez 
lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos 
e trinta e seis quilogramas, equipamento registrador instantâneo inalterável 
de velocidade e tempo;

9.17. Sem prejuízo de plena responsabilidade da contratada, todos os serviços 
serão fiscalizados pelo Município através da Secretaria Municipal de 
Educação, e a qualquer hora.

9.18. A contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
Município, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, mantendo 
no local do serviço a supervisão necessária, tendo um representante ou 
preposto com poderes para tratar com o Município.

9.19. No caso de recusa no atendimento de qualquer reclamação, independente 
das sanções cabíveis, o Município poderá confiar a outrem os serviços 
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reclamados e não executados, notificando previamente à contratada, 
descontando o seu custo, de uma só vez, no primeiro pagamento 
subsequente, sem que a mesma possa impugnar seu valor.

9.20. A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que 
venham dolosa ou culposamente prejudicar o Município, quando a 
execução dos serviços.  

9.21. Todas as despesas decorrentes da contratação, bem como, vistorias, 
encargos trabalhistas, previdenciários e tributários decorrentes da execução 
do Contrato, ficarão exclusivamente a cargo da contratada, cabendo-lhe 
ainda inteiramente responsabilidade por quaisquer acidentes de que 
possam vir a serem vítimas dos seus empregados, quando em serviço, bem 
como quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a terceiros e ao 
Município. O Município isenta-se de qualquer responsabilidade por 
acidentes ocorridos fora do serviço, em que haja envolvimento dos veículos 
utilizados no Transporte.  

9.22. O Município se reserva o direito de alterar horário e itinerário dos serviços, 
quando da ocorrência de fatos supervenientes e suficientes que justifiquem 
tal conduta, durante a vigência do Contrato, sendo que tais mudanças 
serão comunicadas com antecedência mínima de 03 (três) dias.

9.23. DOS VEÍCULOS: 

9.23.1. Certificado de licenciamento, seguro e IPVA em dia com pagamento 
dos veículos. 

9.23.2. Dístico Escolar (CTB Art. 136, III); pintura de faixa horizontal na cor 
amarela, com 40cm de largura, á meia altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira da carroceria, com o dístico “Escolar” em preto, 
sendo que, em caso de com carroceria pintada na cor amarela, as cores 
indicadas devem ser invertidas;

9.23.3. Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo – 
tacógrafo (CTB art. 136, IV e Resolução Contran Nº 14/98, 87/99 e 92/99); 

9.23.4. Dispor de lanterna de luz branca, fosca ou amarela disposta nas 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha 
dispostas na extremidade superior da parte traseira – Art. 136, V, do CTB. 

9.23.5. Pneus, sinalização e os demais itens e equipamento de exigidos pela 
legislação, em bom estado de conservação (Resolução CONTRAN Nº 
14/98), ART. 136, VII, do CTB. 
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9.23.6. Laudo de vistoria emitido pelo DETRAN em vigência.

9.24. DA EMPRESA: 
9.24.1. Apólice de seguro do veículo, para o motorista, terceiros e 

passageiros (danos pessoais).

10. DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1. Em situações excepcionais depois da anuência administrativa é permitida a 

subcontratação, em parte do objeto contratado, no entanto cabe a 
Administração definir previamente e expressamente a sua aceitação, 
obedecendo-se disposições do art. 72 da Lei 8.666/93, não excluída a 
responsabilidade da contratada. 

11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica 
todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 
à continuidade do contrato. 

12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
12.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 
o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

12.1.1. O recebimento de serviço de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e 
setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 
(três) membros, designados pela autoridade competente. 

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 
70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 
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13. DO PAGAMENTO
13.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 
pelo contratado. 

13.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não 
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, 
deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da 
data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 
8.666, de 1993. 

13.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

13.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, constatada por meio de 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 
art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor 
contratado, deverão ser tomadas as providências neste Edital. 

13.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

13.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

13.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

13.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 
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13.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente. 

13.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização 
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 
de seus créditos.

13.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

13.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
contratada não regularize sua situação.

13.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou 
outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

13.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

13.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

13.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que 
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

              365 

14. DO REAJUSTE 
14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

limite para a apresentação das propostas. 

14.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno 
de um ano, aplicando-se o índice IGPM-FGV exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano 
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

14.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela 
última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo 
seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do 
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

14.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, 
o definitivo. 

14.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, 
o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

14.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor 
remanescente, por meio de termo aditivo.  

14.7. O reajuste será realizado por apostilamento ou termo aditivo. 

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
15.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em 

garantia da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar 
ao contrato inicial no final deste contrato. 
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16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

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

16.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

16.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

16.1.5. Cometer fraude fiscal; 

16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 
pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

16.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

16.2.2. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e 
por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste 
Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 
empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicados oficialmente; 

16.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

16.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida; 

16.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera 
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

16.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município com o 
consequente descredenciamento pelo prazo de até cinco anos; 

16.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste 
subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como 
infração administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência. 
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16.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

16.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão 
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-
a dos pagamentos a serem efetuados. 

16.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, 
de 1993, as empresas ou profissionais que: 

16.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

16.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 

16.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

16.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

16.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos 
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Erário Público, ou 
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na 
Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

16.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 

16.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

16.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
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16.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo 
de Responsabilização - PAR.

16.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública ou estrangeira nos 
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal 
na unidade administrativa. 

16.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 
danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

16.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de 
Licitações do Banco do Brasil. 

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
17.1. O custo máximo total estimado da contratação é de R$ 1.467.097,40 (um 

milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, noventa e sete reais e quarenta 
centavos).

17.1.1. O valor máximo aceitável é o constante na planilha do item 1.1 deste 
Termo de Referência. 

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
Unidade Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação;

Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de Transporte Escolar;

Elemento de Despesa:  3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica; 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção. 

Condeúba - BA, 14 de fevereiro de 2022. 

Laécio de Sousa
Chefe do Setor de Compras 
Responsável pelo Termo de Referência 
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Aprovo: Silvan Baleeiro de Sousa   
Prefeito Municipal       

De acordo: Weder Spinola Sousa 
Secretário de Educação 
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ANEXO II

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL:

Á: Prefeitura Municipal de Condeúba/BA
Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Eletrônico Nº 004/2022

Razão Social:
CNPJ:
Inscrição Estadual/Municipal: 
Endereço:  
Fone/Fax:
E-mail:  
Representante Legal: 
CPF do Representante Legal: 
RG do Representante Legal: 
Dados bancários: 

LOTE�01��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 02� �Lagoa�da�Pedras,�Riacho�Seco�do�
Brejinho�a�Condeúba�� �V�� �Van�� ����72,20� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�01� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� �� �� �� �� ��

LOTE�02��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 14�
�Boa�Vista,�Morrinhos�a�Lagoinha/�
Lagoinha,�Boa�vista,�Carranca�a�
Condeúba�

M/V� Ônibus� ��115,00� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�02� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� �� ��

LOTE�03��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 15� �Boa�Vista�(Circular)� M/V� Automóvel�� ����64,00� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�03� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

LOTE�04��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��
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1� 16� Brejo,�Lagoinha,�Morrinhos,�Boa�
Vista� M� Van� ����60,00� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�04� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

LOTE�05��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 22� �Condeúba,�Carranca�a�Boa�Vista� M� Automóvel�� ����50,00� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�05� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

LOTE�06��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 24� Baixa�do�Arroz,�Lagoa�Grande,�
Bandarra�a�Condeúba� N� Micro�Ônibus ����79,20� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�06� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

LOTE�07��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 26� Bandarra,�Lagoa�Grande,�Cordova,�
Pé�da�Ladeira/Circular� M� Micro�Ônibus ����92,60� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�07� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

LOTE�08��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 30� �Condeúba�a�Umbaubeira� M� Van� ����83,00� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�08� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

LOTE�09��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 35� �Riacho�Seco,�Cerquinha�a�
Condeúba� N� Ônibus� ����58,00� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�09� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

LOTE�10��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 37�
�Quilombo/�Higino,�Baixa�da�
Forquilha,�Ripa,�Poções,�Olho�
D’água,�Cana�Brava�ao�Riacho�Seco�

V� Ônibus� ����58,00� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �
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TOTAL�DO�LOTE�10� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

LOTE�11��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 38� ��Baixão,�Olho�D’água,�Cana�Brava,�
Poções,�Ripa,�Riacho�Seco�(Circular)� V� Automóvel� ����70,00� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�11� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

LOTE�12��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 40� �Alegre,�Lajedo,�Lagoa�do�Curral,�
Salinas�(Circular)� M/V/N� Van� ��102,00� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�12� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

LOTE�13��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 46� Palmeiras,�Cabeceira�do�Brejo�a�
Morrinhos�da�Feirinha� M/V� Automóvel� ����86,50� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�13� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

LOTE�14��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 48� �Mandassaia/Alegre/�e�Areal�a�
Mandassaia�(Circular)� M/V� Van� ����73,00� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�14� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

LOTE�15��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 50� �Mandassaia,�Areal�ao�Alegre� N� Micro�Ônibus ����68,00� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�15� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

LOTE�16��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 51� �Condeúba�a�Feirinha� M/V� Van� ����80,00� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�16� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��
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LOTE�17��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 52� Condeúba,�Carranca,�Boa�Vista,�
Morrinhos�a�Lagoinha� M� Van� ����50,00� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�17� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

LOTE�18��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 56� ��Condeúba,�Papagaio,�Baixão,�
Badoqueiro�ao�Bom�Abrigo� M� Automóvel� ����60,00� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�18� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

LOTE�19��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 58� ��Morrinhos,�Bom�Abrigo,�Formosa,�
Baixão�ao�Papagaio� M� Van� ����70,00� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�19� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

LOTE�20��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 59� São�Domingos,�Morrinhos,�
Badoquero�ao��Baixão� M� Automóvel� ����82,00� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�20� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

LOTE�21��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 63� �Condeúba,�Pé�da�Ladeira,�Cordova,�
Bandarra� M� Automóvel� ����50,00� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�21� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

LOTE�22��

ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 64� ��Recanto,�Pé�da�ladeira�a�
Condeúba�(�CADEIRANTE)� V� Automóvel� ����28,00� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�22� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

LOTE�23��
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ITEM�
�Nº�
DA�

LINHA��
�ITINERARIO�� �

TURNO� �VEÍCULO�� �KM�/�
DIÁRIO�

PREÇO�
UNIT.�
/�KM��

�TOTAL�MENSAL����
(20�DIAS)����

�TOTAL�ANUAL�
(200�DIAS)��

1� 65�

Mandassaia�de�Baixo,�Poção,�
Ferreira,�Lagoa�de�Dentro,�Lagoa�
do�Figueredo,�Lagoa�do�Mamão,�
Mandassaia�Distrito,�Malhada�de�
Areia�á�Cordeiros�

V� Ônibus� ����80,00� �� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

TOTAL�DO�LOTE�23� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

�� �� �� �� ��

�TOTAL�� �R$���������������������������� �R$�������������������������� �

Obs.: Esse modelo serve apenas de orientação, devendo o licitante observar o 
constante em edital e acrescentar informações consideradas necessárias. 
A proposta deve estar: Datada, Numerada e Assinada, preços com duas casas 
decimais;

Declaramos que:
- conhecemos e aceitamos as regras determinadas pela Administração.; 
- forneceremos os materiais com as especificações constantes no edital; 
- forneceremos os materiais de acordo com as ordens emitidas pela Prefeitura;  
- que estamos cientes da forma do prazo de execução e forma de execução dos 
produtos/serviços ora licitados, e que, o não cumprimento dos mesmos conforme 
previstos no contrato, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 
8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2007. 
- que entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais 
profissionais não figuram empregados da Prefeitura Municipal de Condeúba, e que 
os mesmos estão aptos a participar desta licitação. 
- o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de sua apresentação 
- que nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 
despesas e custos, como por exemplo: transporte (fretes), tributos de qualquer 
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto desta licitação. 

___________(BA), ___ de ____________ de 2022.

__________________________
Assinatura e carimbo da empresa 

Ano 11 - 14/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1298 - PÁGINA 134

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



67

Estado�da�Bahia�
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça�Jovino�Arsênio�da�Silva�Filho,�nº�53”A”���Fone(Fax):�(77)�3445�2212�
CNPJ:�13694138/0001�80���CEP:�46.200�000���Condeúba�–�Bahia�

ANEXO III

MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. _____/2022

Ref. Pregão Eletrônico Nº 004/2022
Processo Administrativo Nº 034/2022

TERMO DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CONDEÚBA E A 
EMPRESA_________________________
__________________

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA/BA, com sede à Praça Jovino Arsênio da Silva 
Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, neste ato representada por seu Prefeito o SR. 
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 
06876958 05 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04, encontradiço a 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade de 
Condeúba, Estado da Bahia, aqui denominado CONTRATANTE e, do outro lado a 
empresa _______________________, CNPJ nº ________________, empresa 
sediada na Rua ______________, nº ______, Bairro _____________, na cidade 
de ________________, Estado ____________, representada neste ato pelo SR.
________________, brasileiro, maior, capaz, Identidade nº ______________ e 
CPF nº _______________, residente e domiciliado na Rua ______________, nº 
______, Bairro _____________, na cidade de ________________, Estado 
____________, simplesmente neste termo denominada CONTRATADA,
contratam com fundamento no Pregão Eletrônico nº 004/2022 – OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDEÚBA, O SEGUINTE.

A Empresa ------------, com sede no endereço supra, por seu titular (ou 
representante) no fim assinado, compromete-se:  

Pelo instrumento particular individual mantido entre a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONDEÚBA e a empresa acima definidos e qualificados, por seus respectivos 
representantes legais, infra timbrados, ajustam e contratam o integral cumprimento 
das cláusulas e condições descritas neste instrumento individual que integra todas 
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as disposições do Edital cujo objeto é a contratação de empresas para prestação 
de serviços de transporte escolar para atendimento das necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de Condeúba.

Este Termo de Contrato Administrativo encontra-se vinculado ao Processo 
Administrativo nº 034/2022. 

I – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 
1.1. Este contrato individual encontra-se vinculado às determinações da Lei nº 

10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como a todas 
as determinações contidas no Instrumento exordial, como lei interna da 
licitação, realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2022, 
examinado conforme preceitua LLC (parágrafo único do art. 38 da Lei 
8.666/93) observando precipuamente às cláusulas descritas no art. 55 da 
mesma lei, em aplicação subsidiária.  

II – CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. A empresa se compromete expressamente a prestar o serviço parcelado a 

Contratante, de transporte escolar para atendimento das necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de Condeúba, o qual será prestado nas 
condições e forma previstas na homologação publicada no DOM Nº ______ 
de ______/______/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2022, PA nº 
034/2022, cujo teor encontra-se recepcionado por este instrumento como 
se nele transcrito. 

III – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 
3.1. A CONTRATADA executará o objeto deste contrato, nos moldes e 

condições de sua proposta e negociação processada em Sessão Pública, 
ficando para tanto ajustado o valor irreajustável de R$_________(...), 
referente lote ____, com base em preços praticados na área de atuação, 
devendo o pagamento ser efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, contados da entrega da fatura no protocolo geral da 
Contratante, depois de ser devidamente atestada pelo setor competente de 
Fiscalização da Prefeitura, documentos esses que serão processados e 
pagos segundo a legislação vigente, nas condições dispostas no edital e 
neste termo, não permitido qualquer acréscimo além do que fora ali 
previsto, exceto quando por força de revisão devidamente justificada e 
comprovada.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou 
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
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3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.

3.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada e o pagamento 
ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.  

3.5. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar 
qualquer ônus adicional para a Contratante, nem deverá haver prejuízo da 
prestação do fornecimento pela Contratada.

3.6. Os pagamentos relativos ao presente contrato só serão pagos em nome da 
empresa qualificada no preâmbulo deste Instrumento como Contratada, não 
sendo admitida a emissão de faturas em nome de filiais ou de terceiros. 

3.7. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 
pelo contratado. 

3.7.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 
1993.

3.8. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

3.9. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, constatada por meio de 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 
art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

3.9.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências previstas neste Edital. 

3.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
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3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

3.12. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

3.13. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 

3.14. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente. 

3.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização 
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 
de seus créditos.

3.16. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

3.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
contratada não regularize sua situação.

3.17.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou 
outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

3.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

3.18.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
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regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

3.19. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito de 
reajustamento de preços ou atualização monetária.

IV – CLÁUSULA QUARTA – DA ESPECIFICIDADE, LOCAL E CONDIÇÕES DE 
EXECUÇÃO:
4.1. Os Serviços de Transporte Escolar serão executados conforme cronograma 

e rotas definidas pela Secretaria Municipal de Educação, conforme disposto 
no Termo de Referência.

4.2. A Secretaria Municipal de Educação poderá alterar os itinerários sempre 
que for necessário, por ocorrência de fatos supervenientes e suficientes 
para justificar devida conduta, durante a vigência contratual, realizando 
ajustes que visem melhorar a eficiência do transporte escolar, objetivando 
atender plenamente as necessidades do município e concomitantemente 
dos alunos usuários do transporte escolar da rede pública de ensino, 
devendo a (s) empresa (s) atender (em) a (s) determinação (os) do 
Contratante, inclusive nos casos de substituições de veículos por 
categoriais de menor ou maior porte ou por locais de difícil acesso, sendo 
que tais mudanças serão comunicadas com antecedência mínima de 03 
(três) dias.

4.3. A quilometragem constante no presente Termo é estimativa, sendo que 
serão pagos os serviços efetivamente realizados por quilometragem 
percorrida, ficando automaticamente suprimida a quilometragem não 
realizada.

V – CLÁUSULA QUINTA  – DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E 
ACEITAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS:
5.1. A Secretaria Municipal de Educação será responsável pelo 

acompanhamento, controle e fiscalização dos serviços, observando todos 
os aspectos estipulados.

5.2. O acompanhamento e a fiscalização dos serviços de transporte escolar 
serão exercidos por meio da Secretaria Municipal de Educação, e será 
designado um representante denominado Fiscal e um substituto, aos quais 
compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, 
bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que 
surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, 
falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência 
à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e 
suas alterações.
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5.3. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela 
execução do objeto, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de 
qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais 
ampla e completa fiscalização.

5.4. Cabe à CONTRATADA deverá atender prontamente e dentro do prazo 
estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao 
objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a 
CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e 
fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da 
CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, 
inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, 
problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do 
ajuste.

5.5. A atividade de fiscalização não resultará tampouco, e em nenhuma 
hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, 
prepostos e/ou assistentes.

5.6. Os serviços de transporte escolar, deverão estar rigorosamente dentro das 
exigências estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, sendo 
que a inobservância desta condição implicará a sua recusa, bem como a 
sua devida adequação/substituição, sem que caiba à CONTRATADA 
qualquer tipo de reclamação ou indenização.

5.7. As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do 
contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE 
para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 
67, da Lei nº. 8.666/93.

VI – CLÁUSULA SEXTA  – DA ENTREGA DO OBJETO E ACEITAÇÃO:
6.1. O prazo de vigência do contrato será até o final do ano letivo corrente, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do 
artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, no prazo máximo de até 60 meses, 
por se tratar, o transporte escolar, de serviços de natureza contínua e 
extremamente essenciais. 

6.2. O Município não será responsável pelo transporte de alunos das redes 
estaduais, no período de Aulas que exceder aos dias letivos das Escolas 
Municipais.

6.3. O prazo para início dos serviços é de até 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da autorização de serviço, em remessa parcelada, conforme 
informações constantes na autorização de serviço. 
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6.4. A prestação dos serviços objeto licitado será na Prefeitura Municipal de 
Condeúba, outros lugares indicados pela Prefeitura e nos setores 
responsáveis. 

6.5. Os serviços serão prestados diariamente, semanalmente ou mensalmente, 
conforme cronograma de serviços realizado pela Secretaria Municipal da 
Educação.

6.6. Em nenhuma hipótese serão recebidos serviços que não atendam o padrão 
de qualidade exigido e a descrição correta do serviço (mencionada nos 
cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 

6.7. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, 
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar 
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades.

6.9. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

6.10. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

6.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

VII – CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
7.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 
o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

7.1.1. O recebimento de serviço de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e 
setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 
(três) membros, designados pela autoridade competente. 
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7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 
70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 

VIII - CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.1.1. Providenciar a eficiente prestação do serviço ofertado, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
validade; 

8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078, de 1990); 

8.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

8.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data do serviço, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

8.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

8.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

8.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes 
ao objeto da presente licitação; 
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8.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;  

8.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, 
cumprindo rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.

8.1.12. É de inteira responsabilidade da contratada toda e qualquer despesa 
que possa existir com referência ao transporte bem como: combustível para 
os veículos, lubrificantes, peças e materiais de manutenção, encargos 
sociais, motoristas, alimentação, moradia, vistoria do veículo, e qualquer 
outra despesa adicional que possa existir com referência a esses 
transportes;

8.1.13. Caso seja necessário será recolhido mensalmente o ISS, INSS e 
IRRF sobre o valor do contrato; 

8.1.14. Responder pelas despesas, resultantes de quaisquer ações, 
demandadas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de 
seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes 
venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do contrato. 

8.2. A execução do Contrato abrangerá as seguintes tarefas e obrigações: 

8.2.1. Transporte dos alunos devidamente cadastrados como beneficiários do 
serviço, pertencentes às Escolas constantes na proposta de fornecimento, 
das localidades próximas às suas residências até as respectivas 
instituições de ensino. 

8.2.2. Cumprir fielmente os horários que serão determinados pela Administração 
no início do ano letivo, os quais atenderão aos turnos da manhã e/ou tarde 
e/ou noite. 
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8.2.3. Manter os veículos sempre em condições para o atendimento do disposto 
no contrato e em conformidade com as exigências do Código de Trânsito 
Brasileiro, as resoluções do CONTRAN e as novas disposições que 
venham a ser editadas, especialmente quanto à segurança. 

8.2.4. Apanhar os alunos nos locais determinados pela Contratante. 

8.2.5. Tratar com cortesia e urbanidade os alunos e os agentes de fiscalização da 
Contratante.

8.2.6. Manter o veículo sempre limpo. 

8.2.7. Responder, direta ou indiretamente, por quaisquer danos causados à 
Contratante, aos alunos ou a terceiros, por dolo ou culpa. 

8.2.8. Cumprir as determinações da Contratante. 

8.2.9. Submeter seu veículo às vistorias técnicas determinadas pela Contratante, 
respeitando o Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções do CONTRAN. A 
CONTRATADA fica obrigada a apresentar laudo de vistoria do DETRAN, 
sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

8.2.10. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à 
prestação do serviço. 

8.2.11. Permitir aos encarregados de fiscalização o livre acesso, em 
qualquer época, aos bens destinados ao serviço contratado. 

8.2.12. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço. 

8.2.13. Em caso de substituição dos veículos deverá obter autorização 
prévia do Município, utilizando um veículo vistoriado pelo DETRAN; No 
caso de substituição do condutor do veículo deverá obter autorização prévia 
do Município, apresentando toda documentação exigida no Edital, caso não 
haja autorização do município implicará em multa de (01) um salário 
mínimo, podendo ser rescindido o contrato. 

8.3. Sem prejuízo de plena responsabilidade da contratada, todos os serviços 
serão fiscalizados pelo Município através da Secretaria Municipal de 
Educação, e a qualquer hora.

8.4. A contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
Município, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, mantendo 
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no local do serviço a supervisão necessária, tendo um representante ou 
preposto com poderes para tratar com o Município.

8.5. No caso de recusa no atendimento de qualquer reclamação, independente 
das sanções cabíveis, o Município poderá confiar a outrem os serviços 
reclamados e não executados, notificando previamente à contratada, 
descontando o seu custo, de uma só vez, no primeiro pagamento 
subsequente, sem que a mesma possa impugnar seu valor.

8.6. A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que 
venham dolosa ou culposamente prejudicar o Município, quando a 
execução dos serviços.

8.7. Todas as despesas decorrentes da contratação, bem como, vistorias, 
encargos trabalhistas, previdenciários e tributários decorrentes da execução 
do Contrato, ficarão exclusivamente a cargo da contratada, cabendo-lhe 
ainda inteiramente responsabilidade por quaisquer acidentes de que 
possam vir a serem vítimas dos seus empregados, quando em serviço, bem 
como quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a terceiros e ao 
Município. O Município isenta-se de qualquer responsabilidade por 
acidentes ocorridos fora do serviço, em que haja envolvimento dos veículos 
utilizados no Transporte Escolar.

8.8. O Município se reserva o direito de alterar horário e itinerário dos serviços, 
quando da ocorrência de fatos supervenientes e suficientes que justifiquem 
tal conduta, durante a vigência do Contrato, sendo que tais mudanças 
serão comunicadas com antecedência mínima de 03 (três) dias.

8.9. No momento da assinatura do Contrato, os condutores de veículos 
destinados ao transporte de escolares deverão satisfazer os requisitos 
previstos no CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO e RESOLUÇÕES DO 
CONTRAN, em especial:

8.9.1. Ter idade mínima ou superior a 21 anos – CTB, art. 138, I.

8.9.2. Ter habilitação na categoria “D” e/ou “E” para transporte de passageiros 
cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares, excluindo o motorista – CTB, art. 
138, II.

8.9.3. Não poderão ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou serem 
reincidentes em infrações médias durante os últimos 12 (doze) meses – 
CTB, art. 138, IV art. 145.
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8.9.4. Deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, certidão negativa do 
registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, 
roubo, estupro e corrupção de menores – CTB, art. 329.

8.10. É de responsabilidade da contratada promover aos condutores cursos, 
treinamentos, palestras e similares, equipamentos, procedimentos e outros 
itens obrigatórios.

8.11. Os veículos destinados à condução de escolares deverão estar em 
conformidade com a legislação de trânsito e ter seus equipamentos 
obrigatórios, inclusive quanto ao procedimento de transportar as crianças, 
conforme preceitua o CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO e 
RESOLUÇÕES DO CONTRAN.

8.12. O veículo deverá conter Dístico ESCOLAR da seguinte forma: pintura no 
veículo de faixa horizontal amarela, com 40 cm de largura, à meia altura em 
toda extensão das partes laterais e traseiras da carroceria, com o dístico 
“ESCOLAR” em preto, sendo que em caso de veículos na cor amarela, as 
cores indicadas deverão ser invertidas – CTB, art. 136, III; no espaço usado 
para identificar a linha, deverá constar à palavra “ESCOLAR”, e dispor de 
iluminação para que possa ser vista durante a noite.

8.13. Os veículos devem ser dotados de tacógrafo e cinto de segurança para o 
motorista e todos os passageiros.

8.14. As matérias que por ventura venham disciplinadas pelo CONTRAN a 
Administração cobrará a execução de novos regulamentos posteriores.

8.15. A quilometragem total só poderá ser alterada, mediante autorização da 
Administração Municipal.

8.16. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem 
estabelecidos pelo CONTRAN –Art. 105- II – para os veículos de transporte 
e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez 
lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos 
e trinta e seis quilogramas, equipamento registrador instantâneo inalterável 
de velocidade e tempo;

8.17. Sem prejuízo de plena responsabilidade da contratada, todos os serviços 
serão fiscalizados pelo Município através da Secretaria Municipal de 
Educação, e a qualquer hora.

8.18. A contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
Município, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, mantendo 
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no local do serviço a supervisão necessária, tendo um representante ou 
preposto com poderes para tratar com o Município.

8.19. No caso de recusa no atendimento de qualquer reclamação, independente 
das sanções cabíveis, o Município poderá confiar a outrem os serviços 
reclamados e não executados, notificando previamente à contratada, 
descontando o seu custo, de uma só vez, no primeiro pagamento 
subsequente, sem que a mesma possa impugnar seu valor.

8.20. A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que 
venham dolosa ou culposamente prejudicar o Município, quando a 
execução dos serviços.  

8.21. Todas as despesas decorrentes da contratação, bem como, vistorias, 
encargos trabalhistas, previdenciários e tributários decorrentes da execução 
do Contrato, ficarão exclusivamente a cargo da contratada, cabendo-lhe 
ainda inteiramente responsabilidade por quaisquer acidentes de que 
possam vir a serem vítimas dos seus empregados, quando em serviço, bem 
como quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a terceiros e ao 
Município. O Município isenta-se de qualquer responsabilidade por 
acidentes ocorridos fora do serviço, em que haja envolvimento dos veículos 
utilizados no Transporte.  

8.22. O Município se reserva o direito de alterar horário e itinerário dos serviços, 
quando da ocorrência de fatos supervenientes e suficientes que justifiquem 
tal conduta, durante a vigência do Contrato, sendo que tais mudanças 
serão comunicadas com antecedência mínima de 03 (três) dias.

8.23. DOS VEÍCULOS: 
8.23.1. Certificado de licenciamento, seguro e IPVA em dia com pagamento 

dos veículos. 

8.23.2. Dístico Escolar (CTB Art. 136, III); pintura de faixa horizontal na cor 
amarela, com 40cm de largura, á meia altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira da carroceria, com o dístico “Escolar” em preto, 
sendo que, em caso de com carroceria pintada na cor amarela, as cores 
indicadas devem ser invertidas;

8.23.3. Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo – 
tacógrafo (CTB art. 136, IV e Resolução Contran Nº 14/98, 87/99 e 92/99); 

8.23.4. Dispor de lanterna de luz branca, fosca ou amarela disposta nas 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha 
dispostas na extremidade superior da parte traseira – Art. 136, V, do CTB. 
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8.23.5. Pneus, sinalização e os demais itens e equipamento de exigidos pela 
legislação, em bom estado de conservação (Resolução CONTRAN Nº 
14/98), ART. 136, VII, do CTB. 

8.23.6. Laudo de vistoria emitido pelo DETRAN em vigência.

8.24. DA EMPRESA: 
8.24.1. Apólice de seguro do veículo, para o motorista, terceiros e 

passageiros (danos pessoais).

IX - CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
9.1. São obrigações da Contratante: 

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos;

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando 
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos;

9.1.6. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do 
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

9.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta;
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9.1.8. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.1.9. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos, 
nas condições estabelecidas em contrato. 

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

X - CLÁUSULA DÉCIMA – DA MULTA POR INADIMPLEMENTO DA 
CONDIÇÃO:

10.1. Por descumprimento dos termos deste contrato, o qual inclui as cláusulas 
editalícias, a Contratada pagará a Contratante, sem prejuízo de aplicação 
das demais penalidades previstas no Edital: 

10.1.1. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e 
por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste 
Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 
empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicados oficialmente; 

10.1.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto;

10.2. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido 
para o adimplemento da condição, podendo ser compensada com qualquer 
pagamento que lhe seja devido, devendo os saldos, em havendo, serem 
creditados em conta da Contratada. Caso contrário cabe a Contratada 
restituir os valores relativos as potenciais diferenças.

10.3. Transcorrido o prazo de 02 dias úteis estabelecido para entrega do objeto 
poderá a Contratante cancelar a autorização de serviço ou instrumento 
congênere, sem prejuízo do direito de cobrança da multa devida e demais 
sanções aplicáveis, previstas na Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das demais 
prerrogativas legais.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE ADIMPLEMENTO E 
QUITAÇÃO:

11.1. O preço ajustado na cláusula terceira será pago pela CONTRATANTE a 
CONTRATADA do seguinte modo: 
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11.1.1. Após adimplemento da condição com a devida entrega do objeto, 
conforme estabelecido no edital, dando-lhe atestado de quitação pelo 
recebimento, podendo a quitação ser parcelada conforme entrega de cada 
parcela ajustada.

11.1.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica 
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

              365 

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO 
OBJETO:

12.1. A CONTRATANTE reveste-se do direito de proceder qualquer tipo de 
reclamação quanto o cumprimento do objeto de acordo com o que foi 
definido no edital, podendo rejeitar a fatura, no todo ou em parte, caso 
apresente incompatibilidade com o que demandado, cabendo a 
CONTRATADA toda responsabilidade sobre as ocorrências, a qual será 
atribuída os ônus decorrentes. 

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 
13.1. A Prefeitura Municipal de Condeúba reveste-se do direito de só aceitar o 

objeto que estiverem de acordo com as especificações e/ou exigências 
descritas no edital, depois de terem sido considerados em perfeito estado e 
ordem pelo setor de fiscalização da Secretaria de Educação, além do que o 
objeto contratado deve apresentar claras condições de aceitabilidade, 
devendo ser rejeitado, no todo ou em parte, caso apresente 
incompatibilidades técnicas aparente ou não ou mesmo imperfeições, 
desde que comprovadas por laudos emitidos pela equipe ou pessoa 
designada para fiscalização, cabendo ao contratado, substituição de todo 
objeto condenado e imediata reposição, atribuindo-lhes todos os ônus 
decorrentes da rejeição, inclusive quanto aos prazos e despesas inerentes 
do problema. 
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13.2. O contrato considerar-se-á adimplido quando do recebimento definitivo do 
objeto pela Prefeitura/Secretaria Municipal de Educação, mediante termo 
circunstanciado ou recibo, conforme o caso.  

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA COMO 
SUPORTE DA DESPESA E DOS ESTÁGIOS DA LEI Nº 4.320/64: 
14.1. O crédito pelo qual correrá a despesa origina-se das seguintes dotações 

orçamentárias:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação;

Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de Transporte Escolar;

Elemento de Despesa:  3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica; 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção. 

14.2. Os pagamentos serão efetuados obedecendo rigorosamente os estágios 
indicados no art. 63 da Lei nº 4.320/64. 

XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E DA 
POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO EM PARTE: 
15.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em 

garantia da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar 
ao contrato inicial no final deste contrato. 

15.2. Em situações excepcionais depois da anuência administrativa é permitida a 
subcontratação, em parte do objeto contratado, no entanto cabe a 
Administração definir previamente e expressamente a sua aceitação, 
obedecendo-se disposições do art. 72 da Lei 8.666/93, não excluída a 
responsabilidade da contratada.  

XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
16.1. Para os casos de inexecução total ou parcial previstos no art. 77 da Lei das 

Licitações e Contratos, bem como os motivos descritos no art. 78 da 
mesma lei, poderão ser aplicados automaticamente, desde que motivos 
justos assegurem a sua aplicação, facultada, na ausência de normas na Lei 
10.520/02, uso subsidiário das diretrizes da Lei 8.666/93. 

XVII - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES 
HABILITATÓRIAS, LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO INICIAL. 
17.1. Encontram-se as partes estritamente vinculadas a licitação e ao processo 

administrativo que contém o procedimento, bem com a legislação vigente 
aplicável e, ainda, na obrigação de manter durante todo o contrato a 
compatibilidade das obrigações assumidas nas condições iniciais previstas 
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no instrumento exordial, sem prejuízo da manutenção das condições 
habilitatórias no decorrer de toda execução, assegurada a manutenção da 
qualidade dos serviços/produtos. 

XVIII - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS DIREITOS DOS CONTRATANTES:
18.1. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE:

18.1.1. Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos 
enumerados nos incisos I e II e alíneas do artigo 65, da Lei 8.666/93. 

18.1.2. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os 
encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por 
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 6º, da Lei 
8.666/93.

18.1.3. Exigir o cumprimento fiel do contrato pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93. 

18.1.4. Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da execução 
dos serviços. 

18.1.5. Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art.77 da Lei 
8.666/93.

18.1.6. Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
(art. 71 "caput" da Lei 8.666/93).

18.1.7. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos 
estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização. 

18.1.8. A Administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou 
fornecimento executado em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 
8.666/93.
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18.1.9. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com 
as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Art. 77 
da Lei 8.666/93. 

18.1.10. O descumprimento total ou parcial das cláusulas descritas neste 
contrato, implicará nas consequências previstas no Art. 78 e incisos da Lei. 
8.666/93.

18.2. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA:
18.2.1. Em caso de rescisão, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da 

Lei 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos 
prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

18.2.2. Devolução de garantia se for o caso; 

18.2.3. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 
rescisão;

18.2.4. Pagamento do custo da desmobilização. 

18.2.5. Rescindir o contrato, em caso de supressão, por parte da 
Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do 
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 
8.666/93.

18.2.6. Suspender o contrato, em caso de atraso de pagamento superior a 
noventa dias, até que seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 
8.666/93.

18.2.7. Direito a prorrogação do contrato, ocorrendo impedimento, 
paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, § 5º, da Lei 8.666/93. 

18.2.8. Direito a indenização no caso de nulidade do contrato, se este 
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros 
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, 
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59, § único, 
da Lei 8.666/93. 

XIX - CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
19.1. O prazo de vigência do presente contrato será da sua assinatura até 31 de 

dezembro de 2022, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, no prazo 
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máximo de até 60 meses, por se tratar, o transporte escolar, de serviços de 
natureza contínua e extremamente essenciais 

XX - CLÁUSULA VIGÉSIMA - SANÇÕES E PENALIDADE PELO 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL:
20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

20.1.2. Apresentar documentação falsa; 

20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.5. Não mantiver a proposta; 

20.1.6. Cometer fraude fiscal; 

20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 
mesmo após o encerramento da fase de lances. 

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 
nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil 
e criminal, às seguintes sanções:

20.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que 
não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

20.3.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

20.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera 
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

20.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e 
descredenciamento no Sistema do Banco do Brasil S/A, pelo prazo de até 
cinco anos; 
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20.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções.

20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – 
PAR.

20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa.

20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 
danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato 
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 
público.

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
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20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema do Banco do 
Brasil S/A. 

20.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
no Termo de Referência. 

XXI - CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO/DIREITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO
21.1. Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, o 

presente contrato poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 
80 da mesma Lei. 

21.1.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

21.1.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 

21.1.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos e prazos; 

21.1.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a 
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do 
fornecimento, nos prazos estipulados; 

21.1.1.4. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

21.1.1.5. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração; 

21.1.1.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

21.1.1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de 
seus superiores; 

21.1.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na 
forma do § 1o do art. 67 desta Lei; 

21.1.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

21.1.1.10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
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21.1.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que prejudique a execução do contrato; 

21.1.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da 
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato; 

21.1.1.13. A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou 
compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite 
permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

21.1.1.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, 
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente 
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

21.1.1.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas 
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação; 

21.1.1.16. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto 
para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, 
bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 

21.1.1.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

21.1.1.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis.

21.2. A inexecução total ou parcial do contrato, prevista no art. 77 do referido 
diploma legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes consequências 
contratuais:

21.2.1. Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda;  
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21.2.2. Execução da garantia contratual, se houver;

21.2.3. Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos 
prejuízos causados à Administração.

XXII - CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 
22.1. É vedado à CONTRATADA:  

22.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 
operação financeira; 

22.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

XXIII - CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO: 
23.1. Para qualquer ação decorrente deste contrato, elegem as partes 

contratantes, de comum acordo, o foro da cidade de Condeúba/BA, 
independentemente de outro por mais privilegiado que seja. E por estarem 
assim justos e contratados, assinam este contrato individual em 03 (três) 
vias, perante as testemunhas abaixo que a tudo assistiram. 

Condeúba/BA, em __/___/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

EMPRESA:
CNPJ nº

Nome do Representante Legal: 
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO Nº ____ /2022

EM: ___/___/2022

NÚMERO DA REQUISIÇÃO: 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 

I - DADOS DO(A) AUTORIZADO(A): 
RAZÃO SOCIAL/NOME:
CNPJ/CPF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:
CEP:
CIDADE:
UF:
FONE: ( )  
FAX: (       )  
E-MAIL:

II – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Unidade Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação;

Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de Transporte Escolar;

Elemento de Despesa:  3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica; 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção. 

FONTE DE RECURSOS: 00 - Transferências; 01 - Recursos não vinculados. 

III – DO OBJETO: 
Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba.

IV – DO VALOR DA DESPESA (R$):
R$

V – DA FORMA DE PAGAMENTO (APÓS ADIMPLEMENTO DA CONDIÇÃO):
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o faturamento. 

VI – DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/AQUISIÇÃO: 
A aquisição será realizada conforme estabelecido no Procedimento Licitatório 
correspondente ao objeto solicitado (Pregão Eletrônico nº 004/2022).
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VII – DA AUTORIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FORNECIMENTO DO 
OBJETO:
AUTORIZAMOS A AQUISIÇÃO NA NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADA COM 
FUNDAMENTO LEGAL NO EDITAL DO (OBJETO SUPRA CITADO), POR ESTE 
INSTRUMENTO, AUTORIZADO, A QUAL PASSA INTEGRAR ESTE TERMO 
COMO SE NELE ESTIVESSE TRANSCRITA, COM FORÇA DE DOCUMENTO 
CONTRATUAL.  

Condeúba/BA, ____/____/____  

_____________________________________
Autoridade Requisitante  

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA E RECIBO DA EMPRESA 
VENCEDORA(FORNECEDOR): 

Recebemos a 1ª. Via desta OC/OF, em _______/_______/_______, estando de 
acordo:

Com as condições assumidas no contrato para o objeto supra, bem como com as 
disposições contidas no Processo Administrativo que a originou e a vinculou.

_________________________________
Representante Legal Empresa  
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ANEXO IV

Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação

Ref. Pregão Eletrônico Nº 004/2022
Processo Administrativo Nº 034/2022

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO

_________________________________________________________________ 
inscrito no CNPJ n° 
___________________________________________________, por intermédio de 
seu representante legal o (a) Sr. 
______________________________________________________)___________
_______________ _____________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 
___________________________ e do CPF n° ____________________, 
DECLARA, por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do 
previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, 
publicada no DOU de 18 de julho de 2002, DECLARA expressamente que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.  

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA 
LICITAR

Pregão Eletrônico nº 004/2022 
Processo Administrativo Nº 034/2022

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA LICITAR 

Declaramos, sob as penas da Lei que esta proponente não incorre em qualquer 
dos seguintes impedimentos:  

a) Não está declarada inidônea por ato do Poder Público;

b) Não está impedida de transacionar com a Administração Pública ou com 
qualquer das suas entidades de administração indireta.  

Nos termos do artigo 5º, inciso XIII da Lei nº 8.666/93, comprometemo-nos a 
informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e da 
qualificação exigidas pelo Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022.  

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Assinatura do Responsável Legal 

Observações:  1) emitir em papel que identifique a licitante. 
2) Declaração a ser emitida pela licitante. 
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ANEXO VI

Modelo de Declaração que não emprega Menor

Ref. Pregão Eletrônico Nº 004/2022
Processo Administrativo Nº 034/2022

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR

_________________________________________________________________ 
inscrito no CNPJ n° 
___________________________________________________, por intermédio de 
seu representante legal o (a) Sr. 
______________________________________________________)___________
_______________ _____________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 
___________________________ e do CPF n° ____________________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor a 
partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (  ) (Observação: em caso 
afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO VII

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E 
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (Lei Complementar nº 123/2006).

(MODELO)

NOME DA EMPRESA_________________, CNPJ n°______________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)____________portador da 
Carteira de Identidade n°________, CPF n°________, sediada _______(Endereço 
Completo)____, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade Pregão 
Eletrônico nº 004/2022, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas 
empresas com base na Lei Complementar nº. 123/2006.  

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos 
incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.  

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA emitida pela Junta Comercial para comprovação da 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Assinatura do representante legal  

RG:
CPF:

CNPJ/MF da empresa 
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante 
denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 
004/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da 
(identificação da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação) quanto a participar ou não da referida licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação 
da licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação
da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação 
da licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da 
abertura oficial das propostas; e, 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la”. 

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Assinatura do representante legal  

RG:
CPF:

CNPJ/MF da empresa 
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ANEXO IX

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - BA  
Ref.: Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2022.
Tipo Menor Preço por Lote 

Declaro que para os devidos fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 
004/2022 que a firma _____________________ representada pelo 
Sr._________________ identidade nº ______________, visitou os itinerários 
________, ___________, _________, tendo tomado conhecimento das condições 
locais.  

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Funcionário designado 
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ANEXO X

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

Declaro para os devidos fins que nos comprometemos a providenciar substituição 
do veículo por um reserva, caso ocorra algum imprevisto no veiculo licitado, 
durante a execução do contrato de prestação de serviços oriundo da licitação em 
referência, conforme exigência constante na Habilitação Jurídica, Edital da 
licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, divulgado pelo Município de 
Condeúba. 

Local e data, _____ de __________________________________de __________

Razão Social / CNPJ 
Nome e Nº do RG do Representante Legal Assinatura 
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ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AS EXIGENICAS DA LEI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

NOME DA EMPRESA_________________, CNPJ n°______________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)____________portador da 
Carteira de Identidade n°________, CPF n°________, sediada _______(Endereço 
Completo)____, declara, sob as penas Lei que os condutores dos veículos atende 
todas as exigência deste edital de Pregão Eletrônico nº 004/2022 e do CTB 
Código de Transito Brasileiro, Contran e qualquer outra norma exigíveis para o 
transporte de passageiros.

E Por ser expressão da verdade, firmo a presente Declaração. 

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Nome e Número da Identidade do declarante  
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ANEXO XII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

OBRIGATÓRIA SE NÃO REALIZAR A VISITA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

Eu, ______________________________ (Representante Legal devidamente 
qualificado) da empresa ___________________________________, DECLARO, 
para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executado o/a 
_________________________________ (descrever o objeto da licitação) da 
Prefeitura Municipal de Condeúba, por opção própria, assumindo assim que 
CONCORDO com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e 
que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais 
prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de 
execução do objeto do certame.  

Assim, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de 
acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta 
proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências 
do instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº 004/2022, sem quaisquer 
direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos 
quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento 
apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira 
responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da 
empresa quanto a estes valores.

Local e data, _____ de __________________________________de __________

Razão Social / CNPJ 
Nome e Nº do RG do Representante Legal Assinatura 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 
 

Condeúba – BA, 14 de fevereiro de 2022. 
 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I 
 
 
Pregão Eletrônico nº 034 /2021 
Processo Administrativo nº 094/2021 
Assunto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para 
fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática, serviços de 
recargas, dentre outros para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal. 
 
 
Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa DATEN, em 10/02/2022, através 
de e-mail enviado a "licitacaocondeuba@gmail.com".  
 
Inicialmente, destaco que, conforme consta do item 25.5 do Edital: "Os pedidos de 
esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail: 
licitacaocondeuba@gmail.com"  
 
A realização da abertura das propostas de preços está marcada para o dia 23 de 
fevereiro de 2022. Portanto, tempestivo o pedido de esclarecimento.  
 
Solicita a empresa, esclarecimentos sobre o seguinte, seguido da resposta:  
 
 
Questionamento 01:  
A respeito das mídias de instalação dos sistemas operacionais:  
 
Em consonância com a preocupação global de redução de resíduos, a Daten tem por 
padrão:  
 
a. Disponibilidade, dentro de uma área restrita no site da Daten, da imagem ISO de 
reinstalação/recuperação do Sistema Operacional Windows 10, aplicativos e drivers 
dos dispositivos, acessados através do número de série do equipamento. 
b. Partição oculta no disco rígido contendo a imagem de reinstalação/recuperação do 
Sistema Operacional Windows 10.  
 
Tal medida tem como objetivo a redução de resíduos após o uso eventual das mídias, 
já que todos os programas saem pré-instalados e pré-configurados de fábrica, e podem 
ser reinstalados/recuperados a qualquer momento através das ferramentas acima. 
Entendemos portanto que a disponibilização das ferramentas acima, por se tratar de 

Licitações
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 
 

mídia eletrônica, é superior ao exigido no Edital, portanto suficiente para atendimento a 
especificação de mídias físicas. Nosso entendimento está correto?  
 
Não estando de acordo com o entendimento acima, e considerando que, via de regra, o 
órgão possui um Setor Central de manutenção dos equipamentos, entendemos que a 
Daten pode fornecer 5 mídias para cada lote adquirido, ou uma mídia para cada 
equipamento em caso de lotes inferiores a 5 unidades, assegurando ainda que, caso 
no decorrer da garantia dos equipamentos seja necessário o envio de mídias 
complementares, o faremos sem custo adicional. Nosso entendimento está correto? 
 
R = Sim, poderão ser disponibilizadas mídias de instalação dos sistemas operacionais 
conforme os padrões indicados nas alíneas a e b. 
 
 
Questionamento 02: 
No quesito PRAZO DE ENTREGA, o Edital determina o seguinte:  
 
“ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 
5.2. O prazo de entrega dos produtos relacionados nos demais lotes é de até 05 dias 
úteis, contados do recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, 
conforme informações constantes na autorização de compra.”  
 
Neste sentido, ressaltamos que os equipamentos licitados não são produtos "padrão de 
mercado" que seriam encontrados previamente disponíveis nos estoques dos 
fabricantes; pelo contrário, trata-se de equipamentos específicos, fabricados conforme 
demanda e especificação do cliente. O processo de fabricação compreende as etapas 
de aquisição de matéria prima, planejamento da produção, a produção propriamente 
dita, testes de produção e controle de qualidade, faturamento e transporte, cujos 
prazos somados resultam, em média, em 45 (quarenta e cinco) dias desde o 
recebimento do pedido até a entrega ao cliente, prazo este incompatível com o prazo 
máximo de entrega estabelecido em Edital. Se o fornecedor possuísse todos os 
insumos em fábrica no momento do recebimento do pedido seria possível realizar a 
entrega dos equipamentos em 05 (cinco) dias úteis, contudo, diante disto, se torna 
totalmente inviável e arriscado para o fornecedor manter insumos em estoque. Por todo 
o exposto, e para garantir a economicidade do certame, permitindo a participação de 
um maior número de fornecedores, solicitamos que o prazo máximo de entrega seja 
confirmado e estabelecido em 45 (quarenta e cinco) dias. 
 
R = O prazo para entrega dos produtos relativos aos lotes 3 a 13 se manterá o 
constante no Edital, ou seja, de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
autorização de compra.  
 
É de bom alvitre ressaltar que não existe disposição legal que imponha prazo mínimo 
para entrega de material, sendo que a estipulação do prazo para entrega de material é 
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uma discricionariedade da Administração, que o fará conforme sua necessidade, 
levando em consideração a prática do mercado, visando sempre o interesse público. 
 
No caso em comento, não parecer razoável que a o Município se ajuste à logística de 
produção/montagem/entrega de determinada empresa, quando o mercado atual 
mostra-se perfeitamente capaz de atender ao solicitado no Edital.  
 
Com efeito, a Lei 8.666/93 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências, estabelece no art. 3º que:  
 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos. 

 
Nesta senda, cumpre ressaltar que o Edital ao estabelecer o prazo de entrega em até 
05 dias úteis, não ofende veemente o disposto na Constituição Federal, uma vez que, a 
Administração Pública busca selecionar a proposta mais vantajosa, atendendo assim o 
interesse público. 
 
Desse modo, não é o intuito do Município alijar licitantes, muito pelo contrário, todos os 
procedimentos visam garantir os princípios basilares da licitação pública, tais como a 
isonomia, competitividade, legalidade e eficiência.  
 
Oportuno destacar que, mostra-se razoável a determinação do prazo em até 05 dias 
úteis para a entrega do objeto, tendo em vista que são equipamentos de informática 
como peças de reposição, periféricos para atendimento das necessidades da 
Administração como um todo, a exemplo da Secretaria de Saúde do Município de 
Condeúba junto ao Hospital Municipal, Secretaria de Educação, dentre outros 
necessários portanto para a perfeita prestação de serviços públicos e, não sendo 
razoável a estipulação de prazo superior. 
 
Dessa forma, o prazo estipulado no Edital não visa limitar a participação de licitantes, 
nem fere os princípios norteadores do sistema jurídico vigente, mas busca atender o 
interesse primário, que alcança o interesse da coletividade e possui supremacia sobre 
o particular. 
 
 
Questionamento 03: 
No quesito ENDEREÇO PARA ENTREGA:  
 
O edital não informa o endereço para entrega dos equipamentos. Podem nós informar? 
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R = Os produtos deverão ser entregues no Setor de Compras, localizado a Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado 
da Bahia. 
 
 
Questionamento 04: 
No quesito GARANTIA, determina o seguinte: 
 
O edital não informa o prazo de garantia dos equipamentos dos Lotes 6 e 8. Podem 
nós informar? Sendo o prazo de 60 (sessenta)meses, segue questionamento” 
 
Neste sentido, esclarecemos que a Intel e a AMD, fabricantes dos processadores 
especificados, lançam famílias de processadores e chipsets a cada ano. Desta forma, o 
equipamento fabricado no final de 2015 terá um processador diferente do fabricado no 
final de 2016, que terá um processador diferente ao final de 2017, e assim 
sucessivamente. Junto às famílias de processadores são atualizados, também, os 
chipsets e, eventualmente, os padrões de interfaces de HDs, de memórias etc. Desta 
forma, em nosso entendimento, a solicitação de garantia de 60 (sessenta) meses para 
os equipamentos, apesar de cada vez mais comum nos Editais, na realidade, não traz 
benefícios ao órgão comprador. Via de regra, ao final de 60 (sessenta) meses o 
equipamento já se encontra desatualizado e com um alto grau de obsolescência, 
gerando desconforto ao servidor e, em última análise, baixa produtividade do mesmo. 
Assim, a Administração acaba pagando por uma garantia que, se usada, poderá trazer 
prejuízos maiores ao serviço público. Sugerimos, portanto, a alteração do período de 
garantia para 48 (quarenta e oito) meses. 
 
R = Garantia: 12 (doze) meses. 
 
 
Questionamento 05: 
No quesito da DOCUMENTAÇÃO:  
 
O edital não informar o prazo de envio da documentação original. Podem nos informar? 
 
R = Conforme disposto no item 6.1 do Edital, Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  
 
Salientamos que conforme disposto no Edital e Aviso de Licitação, o prazo limite de 
envio da documentação de habilitação e proposta é 23/02/2022 até as 08:30h, sendo 
que o início de acolhimento se deu a partir das 12:00h do dia 10/02/2022. 
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Portanto, conforme devidamente informado no item 6.1, toda a documentação, 
incluindo proposta de preços e habilitação, deverá ser encaminhada 
EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema (licitações-e). Não serão recebidos 
documentos exigidos no Edital encaminhados em outra forma que não aquela indicada 
no ato convocatório. 
 
 
Questionamento 06: 
No quesito EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS ORIGINAIS: 
 
Considerados os relevantes fundamentos lançados antes, esse órgão permitirá, com 
base na validade reconhecida para a assinatura eletrônica em todos os âmbitos 
(inclusive no processo judicial eletrônico) e também nos dispositivos e na expressa 
previsão de racionalização de procedimentos administrativos da Lei 13.726/2018, que 
as licitantes interessadas nesse Pregão Eletrônico apresentem suas propostas 
técnicas, de preços e demais documentação, pela via eletrônica, desde que assinada 
digitalmente através da estrutura de chaves pública e privada, dispensando a 
apresentação desses mesmos documentos pelo meio físico (de papel)? 
 
R = A documentação será aceita se constar de assinatura, seja ela tradicional, digital 
ou eletrônica. Conforme já mencionado na resposta do questionamento anterior, não 
deverão ser encaminhados documentos pelo meio físico, mas EXCLUSIVAMENTE por 
meio do sistema (licitações-e). 
 
 
Questionamento 07: 
No quesito da Nota Fiscal?  
 
O atual processo licita os componentes CPU, Monitor, Teclado e Mouse de forma 
conjunta (único item).Considerando que os citados componentes possuem diferentes 
classificações fiscais e diferentes tributações, obedecendo o determinado pelo Artigo 
413 Inciso IV do regulamento de IPI Decreto 7.212/2010, entendemos que será 
permitido a emissão da nota fiscal destacando cada componente separadamente 
permitindo que seja aplicada a classificação fiscal e tributação de cada item 
separadamente, sendo a soma total dos itens correspondente ao valor do item licitado. 
Está correto nosso entendimento? 
 
R = Sim. 
 
 
Salientamos que, a previsão de republicação do edital, com abertura de novo prazo, 
deve ser utilizada quando, a alteração (Edital) afetar a formulação das propostas. 
Entendendo como “proposta” o conjunto formado pela documentação de habilitação, a 
propostas técnica (quanto houver) e a proposta comercial. 
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Permanecem inalteradas as informações e dados constantes no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 034/2021, mantendo a data e horários do certame para 23/02/2022 às 
08:30hs. 

 
Nos termos do item 25.8 do Edital do Pregão Eletrônico nº 034/2021, “As respostas aos 
pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração.” 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento 
Pregoeira 
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Condeúba – BA, 14 de fevereiro de 2022. 
 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO II 
 
 
Pregão Eletrônico nº 034 /2021 
Processo Administrativo nº 094/2021 
Assunto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para 
fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática, serviços de 
recargas, dentre outros para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal. 
 
 
Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa Vialumens Audiovisuais, em 
11/02/2022, através de e-mail enviado a "licitacaocondeuba@gmail.com".  
 
Inicialmente, destaco que, conforme consta do item 25.5 do Edital: "Os pedidos de 
esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail: 
licitacaocondeuba@gmail.com"  
 
A realização da abertura das propostas de preços está marcada para o dia 23 de 
fevereiro de 2022. Portanto, tempestivo o pedido de esclarecimento.  
 
Solicita a empresa, esclarecimentos sobre o seguinte, seguido da resposta:  
 
 
Questionamento 01:  
PAGAMENTO: 
- O valor já está disponível em conta? 
- Os prazos de pagamento estão sendo realizados rigorosamente dentro dos previstos 
em edital? 
 
R = A Prefeitura além de arrecadar as receitas próprias mensalmente, recebe as 
transferências voluntárias e constitucionais ao logo do mês, e a presente aquisição não 
se trata de convênio, termo de compromisso etc, em que é necessário o recebimento 
de recursos específicos para realizar os pagamentos. 
 
Conforme enuncia o art. 5º, da Lei nº 8.666/93, cada unidade da Administração, no 
pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de 
obras e prestação de serviços, deve obedecer, para cada fonte diferenciada de 
recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando 
presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da 
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autoridade competente. Ou seja, da data da liquidação da despesa ou daquela prevista 
em contrato (30 dias após a emissão da nota fiscal). 
 
 
Questionamento 02: 
PRAZO DE ENTREGA 
É costumeiro em licitações, por ser tempo justo, razoável, e que não prejudica a 
concorrência o prazo de 30 (trinta) dias para entrega dos materiais. Será possível 
solicitar prorrogação para mais uns dias no prazo de entrega ao órgão requisitante? 
 
R = O prazo para entrega dos produtos relativos aos lotes 1 e 2 serão de 02 (dois) dias 
úteis e o prazo para entrega dos produtos relativos aos lotes 3 a 13 se manterá o 
constante no Edital, ou seja, de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
autorização de compra.  
 
É de bom alvitre ressaltar que não existe disposição legal que imponha prazo mínimo 
para entrega de material, sendo que a estipulação do prazo para entrega de material é 
uma discricionariedade da Administração, que o fará conforme sua necessidade, 
levando em consideração a prática do mercado, visando sempre o interesse público. 
 
No caso em comento, não parecer razoável que a o Município se ajuste à logística de 
produção/montagem/entrega de determinada empresa, quando o mercado atual 
mostra-se perfeitamente capaz de atender ao solicitado no Edital.  
 
Com efeito, a Lei 8.666/93 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências, estabelece no art. 3º que:  
 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos. 

 
Nesta senda, cumpre ressaltar que o Edital ao estabelecer o prazo de entrega em até 
05 dias úteis, não ofende veemente o disposto na Constituição Federal, uma vez que, a 
Administração Pública busca selecionar a proposta mais vantajosa, atendendo assim o 
interesse público. 
 
Desse modo, não é o intuito do Município alijar licitantes, muito pelo contrário, todos os 
procedimentos visam garantir os princípios basilares da licitação pública, tais como a 
isonomia, competitividade, legalidade e eficiência.  
 
Oportuno destacar que, mostra-se razoável a determinação do prazo em até 05 dias 
úteis para a entrega do objeto, tendo em vista que são equipamentos de informática 
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como peças de reposição, periféricos para atendimento das necessidades da 
Administração como um todo, a exemplo da Secretaria de Saúde do Município de 
Condeúba junto ao Hospital Municipal, Secretaria de Educação, dentre outros 
necessários portanto para a perfeita prestação de serviços públicos e, não sendo 
razoável a estipulação de prazo superior. 
 
Dessa forma, o prazo estipulado no Edital não visa limitar a participação de licitantes, 
nem fere os princípios norteadores do sistema jurídico vigente, mas busca atender o 
interesse primário, que alcança o interesse da coletividade e possui supremacia sobre 
o particular. 
 
 
Questionamento 03: 
INSTALAÇÃO 
Os materiais deverão ser instalados. 
 
R = A contratação não abrange instalação dos produtos/materiais. 
 
 
Questionamento 04: 
FORMA DE ENTREGA 
A aquisição será parcelada ou integral. 
 
R = Conforme devidamente informado no Anexo I – Termo de Referência, o 
fornecimento é PARCELADO. Ressaltamos que o presente processo licitatório trata-se 
de registro de preços, portanto, ele é adotado quando: pelas características do bem ou 
serviço, houver necessidade de contratações frequentes; for conveniente a aquisição 
de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços 
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; for conveniente a 
aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão 
ou entidade, ou a programas de governo; ou pela natureza do objeto, não for possível 
definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. 
 
 
Salientamos que, a previsão de republicação do edital, com abertura de novo prazo, 
deve ser utilizada quando, a alteração (Edital) afetar a formulação das propostas. 
Entendendo como “proposta” o conjunto formado pela documentação de habilitação, a 
propostas técnica (quanto houver) e a proposta comercial. 
 
Permanecem inalteradas as informações e dados constantes no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 034/2021, mantendo a data e horários do certame para 23/02/2022 às 
08:30hs. 
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Nos termos do item 25.8 do Edital do Pregão Eletrônico nº 034/2021, “As respostas aos 
pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração.” 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento 
Pregoeira 
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prefeitura municipal de condeÚba 

Altera o art. 3º da Lei Municipal nº 
1.062/2021 que autoriza o Poder Executivo 
do Município de Condeúba/BA, a adquirir a 
título oneroso o imóvel que especifica, e dá 
outras providências.

Art. 3º. O preço de aquisição é de R$ 760.000,00 (Setecentos e sessenta mil 
reais), conforme Laudo de Avaliação de Bens (Anexo I), sendo o pagamento 
realizado diretamente ao proprietário do imóvel descrito na matrícula até abril de 
2022.

Silvan Baleeiro de Sousa 
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ADITAMENTO Nº 002/2022 
 
 
 
1º Termo Aditivo de Valor e de Prazo ao Contrato DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CONDEÚBA E A EMPRESA MMUINOS RSCHITTINI CONSTRUTORA LTDA - ME. 

 
 

O o MUNICÍPIO DE CONDEÚBA(BA), com sede à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, 
nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, neste 
ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, 
maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 
915.578.285-04, encontradiço a Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de 
Condeúba – BA, aqui denominado CONTRATANTE e, do outro lado a empresa 
MMUINOS RSCHITTINI CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ Nº 08.512.130.0001-15, 
empresa sediada na Avenida Artrur Seixas, nº 90, Bairro Candeias, na cidade de Vitória 
da Conquista, Estado Bahia, representada neste ato pelo SR. RAFAEL SCHITTINI 
BARRETO FILHO, brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 0976677733 SSP SP e CPF nº 
802.908.415-34, encontradiço a Rua B, Casa 17, Inocoop II, Bairro Candeias, na cidade 
de Vitória da Conquista, Estado Bahia, aqui denominada CONTRATADA, com base no 
Edital Tomada de Preço nº 001/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao 
Contrato Administrativo, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, do Contrato nº 
137/2021 firmado em 20 de agosto de 2021, decorrente da Tomada de Preços nº 
001/2021, processo administrativo n° 067/201, na Lei nº 8.666/93 e na justificativa anexa, 
que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita fosse 
em sua íntegra.  
 
1.2. O presente aditamento faz-se necessário tendo a necessidade de acréscimo de 
serviços com a construção de duas salas de aula no espaço da Creche Criança Feliz, que 
é objeto da contratação oriunda da TP 001/2021 para execução de obra remanescente na 
construção da Creche Municipal Criança é Vida Tipo B padrão FNDE – Metodologia 
Painel Wall System, conforme Termo de Compromisso nº PAC2 6936/2013. 
 
1.3. A alteração objeto deste aditivo possui previsão na cláusula décima do Contrato 
Administrativo nº 137/2021.  
 
1.4. O presente termo aditivo é firmado de conformidade com o artigo 65 § 1º e artigo 57, 
inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

Termos Aditivos
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. A Cláusula Quinta do mencionado contrato, fica aditada em um percentual estimado 
de 11,52% (onze vírgula cinquenta e dois por cento) do valor inicial do contrato, 
importando este aditamento no valor de R$ 176.896,04 (cento e setenta e seis mil, 
oitocentos e noventa e seis reais e quatro centavos). 
 
2.2. O valor total do contrato passa a ser de R$ 1.712.230,01 (um milhão, setecentos e 
doze mil, duzentos e trinta reais e um centavos). 
 
2.3. A modificação do presente aditivo atinge EXCLUSIVAMENTE os itens indicados na 
subcláusula 1.2, sendo mantido o quantitativo dos demais itens que não sofreram 
alteração. 
 
2.4. Prorrogar o prazo de execução e vigência do Contrato Administrativo nº 137/2021 de 
realização de obra de engenharia, sob o regime de empreitada global por menor preço 
global, compreendendo material e mão de obra, para execução de obra remanescente e 
serviços de engenharia na construção da Creche Municipal Criança é Vida Tipo B padrão 
FNDE – Metodologia Painel Wall System, conforme Termo de Compromisso nº PAC2 
6936/2013, pelo período de 06 (seis) meses, tendo início em 20/02/2022 e término em 
20/08/2022.   
 
2.5. O presente Termo de Aditamento passa, após sua firmatura pelos contratantes, a 
fazer parte integrante do Contrato Administrativo n° 137/2021 de realização de obra de 
engenharia, sob o regime de empreitada global por menor preço global, compreendendo 
material e mão de obra, para execução de obra remanescente e serviços de engenharia 
na construção da Creche Municipal Criança é Vida Tipo B padrão FNDE – Metodologia 
Painel Wall System, conforme Termo de Compromisso nº PAC2 6936/2013, 
permanecendo inalteradas todas as demais disposições nele contidas. 
 
2.6. A dotação orçamentária que suportará as despesas é a: Unidade Orçamentária: 
030501- Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 1.029 Construção de Creche Escolar 
Infantil; Elemento de Despesa: 4490510000- Obras e instalações. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
 
3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
 
4.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Condeúba, Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Contrato, das testemunhas.  
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 
 

 
5.2 - E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 
 
 
Condeúba-Bahia, 14 de fevereiro de 2022. 
 
 
 

_________________________ 
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 

 
 
 

_____________________________________________________ 
MMUINOS RSCHITTINI CONSTRUTORA LTDA – ME 

CONTRATADA 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 
 

1) ______________________________      2) __________________________ 
     CPF:                                                                   CPF: 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 
 

 
 

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 002/2022, oriundo do 1º 
Termo Aditivo de Valor e de Prazo ao Contrato nº 137/2021, firmado em 20/08/2021, 
com fulcro no arts. 57 e 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Condeúba, CNPJ nº 13.694.138/0001-80. Contratado: MMUINOS RSCHITTINI 
CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ Nº 08.512.130.0001-15. Objeto: prorrogação da 
vigência até 20/08/2022 e acréscimo de percentual de 11,52% (onze vírgula cinquenta 
e dois por cento) ao Contrato Administrativo n° 137/2021 de realização de obra de 
engenharia, sob o regime de empreitada global por menor preço global, 
compreendendo material e mão de obra, para execução de obra remanescente e 
serviços de engenharia na construção da Creche Municipal Criança é Vida Tipo B 
padrão FNDE – Metodologia Painel Wall System, conforme Termo de Compromisso nº 
PAC2 6936/2013. Vigência: 6 meses, de 20/02/2022 até 20/08/2022. Valor do Aditivo: 
R$ 176.896,04 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e quatro 
centavos). Valor Total do Contrato pós Aditamento: R$ 1.712.230,01 (um milhão, 
setecentos e doze mil, duzentos e trinta reais e um centavos). Dotação: Unidade 
Orçamentária: 030501- Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 1.029 Construção 
de Creche Escolar Infantil; Elemento de Despesa: 4490510000- Obras e instalações.  
Assinatura: 14/02/2022. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONDEÚBA, CONTRATANTE; RAFAEL SCHITTINI BARRETO FILHO, MMUINOS 
RSCHITTINI CONSTRUTORA LTDA - ME, CONTRATADA 
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PRAÇA ANTÔNIO CARLOS 
 MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000 
Fone/Fax: (77) 3417 2252  
Guajeru – Bahia 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

PORTARIA No 03 DE 14 de fevereiro de 2022. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Guajeru, 

RESOLVE: 

Art. 1o. Nomear o Sr. MÁRCIO MANOEL ANUNCIAÇÃO FERREIRA, Gerente de Convênios e 
Contratos, RG nº 3555921 77, CPF nº 553.422.055-49, Fone: (77)98857-4811, e-Mail: 
conveniosguajeru2021@gmail.com, para compor o Comitê Técnico da Microrregião, 
representando o Município de Guajeru, na instalação das instâncias de governança da 
Microrregião de Saneamento Básico e avaliação da versão preliminar do Plano Regional 
de Saneamento Básico (PRSB) na Microrregião do Algodão. 

Art. 2o. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE,       PUBLIQUE-SE,     CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito, aos 14 de fevereiro de 2022. 

Ano 11 - 14/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1298 - PÁGINA 185

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Ano 11 - 14/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1298 - PÁGINA 186

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F 



Portaria nº 04 de 14 de Fevereiro de 2022 

Dispõe sobre Licença 
Prêmio ao Servidor 
Público Municipal
Deivison Porto Ferreira, 
conforme adiante se 
especifica. 

O Prefeito do Município de Malhada de Pedras, Estado da Bahia, 
no uso das atribuições legais, 

RESOLVE: 

Art. 1º Conceder Licença Prêmio ao Servidor Público Municipal 
DEIVISON PORTO FERREIRA, concursado no cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 03 (três) 
meses, com início em 01/03/2022 e término em 01/06/2022. 

 .  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do prefeito municipal de Malhada de Pedras, Estado da Bahia, 
em 14 de fevereiro de 2022. 

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA 

Prefeito Municipal 

Ano 11 - 14/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1298 - PÁGINA 187

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Ano 11 - 14/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1298 - PÁGINA 188

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F


		2022-02-14T18:05:33-0300
	BASE COMUNICACAO E MARKETING LTDA:08709120000174




