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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�

EXTRATO DO CONTRATO Nº 055/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 56.712,00 (Cinquenta e seis mil, setecentos e doze 
reais), referente ao lote 15. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/03/2022 a 31/12/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA: FERNANDA CLARA DE SOUSA 04545275516, CNPJ nº 
32.421.783/0001-73 – Assina pela Contratada: FERNANDA CLARA DE SOUSA, CPF 
nº 045.452.755-16. 

Extratos de Contratos
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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�

EXTRATO DO CONTRATO Nº 056/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO:  R$ 104.248,80 (cento e quatro mil, duzentos e quarenta e 
oito reais e oitenta centavos), referente aos lotes 01 e 04. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/03/2022 a 31/12/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA: HELTON NOVAES LIMA 01331080584, CNPJ nº 32.358.784/0001-10 
– Assina pela Contratada: HELTON NOVAES LIMA, CPF nº 013.310.805-84. 
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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�

EXTRATO DO CONTRATO Nº 057/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 103.730,00 (Cento e três mil, setecentos e trinta reais), 
referente ao lote 02. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/03/2022 a 31/03/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA: MARCOS JÚNIOR PEREIRA  07207134550, CNPJ nº 
45.219507/0001-79 – Assina pela Contratada: MARCOS JÚNIOR PEREIRA, CPF nº 
072.071.345-50.
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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�

EXTRATO DO CONTRATO Nº 058/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 39.168,00 (Trinta e nove mil, cento e sessenta e oito 
reais), referente ao lote 03. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/03/2022 a 31/12/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA: ALAN FARIAS DE CARVALHO 07357062554, CNPJ nº 
32.340.898/0001-33 – Assina pela Contratada: ALAN FARIAS DE CARVALHO, CPF 
nº. 073.570.625-54 
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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�

EXTRATO DO CONTRATO Nº 059/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 29.900,00 (Vinte e nove mil e novecentos reais), 
referente ao lote 05. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/03/2022 a 31/12/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA: ELIEZER DE MIRANDA E SILVA 04746385882, CNPJ nº 
44.714.637/0001-15 – Assina pela Contratada: ELIEZER DE MIRANDA E SILVA, CPF 
nº 047.463.858-82. 
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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�

EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 63.676,80 (sessenta e três mil seiscentos e setenta e 
seis reais e oitenta centavos), referente ao lote 06. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/03/2022 a 31/12/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA: RICARDO NOVAES LIMA 91789346568, CNPJ nº32.358.730/0001-
55 – Assina pela Contratada: RICARDO NOVAES LIMA, CPF nº. 917.893.465-68 
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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�

EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 82.043,60 (Oitenta e dois mil e quarenta e três reais e 
sessenta centavos), referente ao lote 07. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/03/2022 a 31/12/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA: DIEGO OLIVEIRA SOUSA 08338120502, CNPJ nº 32.437.033/0001-
90 – Assina pela Contratada: DIEGO OLIVEIRA SOUSA, CPF nº 083.381.205-02 
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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�

EXTRATO DO CONTRATO Nº 062/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 63.744,00 (sessenta e três mil setecentos e quarenta e 
quatro reais), referente ao lote 08. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/03/2022 a 31/12/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA: RANÁRIA PEREIRA RIBEIRO 05080191503, CNPJ 
nº35.925.206/0001-07 – Assina pela Contratada: RANÁRIA PREIRA RIBEIO, CPF nº 
050.801.915-03.
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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�

EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 91.960,00 (Noventa e um mil, novecentos e sessenta 
reais), referente aos lotes 10 e 11. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/03/2022 a 31/12/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA: MARCOS ALVES BARBOSA 94945624534, CNPJ nº 
32.507.974/0001-52 – Assina pela Contratada: MARCO ALVES BARBOSA, CPF nº 
949.456.245-34.
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prefeitura municipal de condeÚba 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 74.664,00 (Setenta e quatro mil seiscentos e sessenta e 
quatro reais), referente ao lote 12. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/03/2022 a 31/12/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA: DEVANIL DE JESUS 28263424879, CNPJ nº 32.380.984/0001-70 – 
Assina pela Contratada: DEVANIL DE JESUS, CPF nº 282.634.248-79. 
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prefeitura municipal de condeÚba 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 065/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 83.610,00 (Oitenta e três mil seiscentos e dez reais), 
referente ao lote 22. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/03/2022 a 31/12/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA: CIVALDO ALVES RIBEIRO 88990109515, CNPJ nº 32.368.868/0001-
35 – Assina pela Contratada: CIVALDO ALVES RIBEIRO, CPF nº 889.901.095-15. 
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prefeitura municipal de condeÚba 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 066/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 56.064,00 (cinquenta e seis mil e sessenta e quatro 
reais), referente ao lote 14. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/03/2022 a 31/12/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA: ANTONIO LINO DE OLIVEIRA 01258722836, CNPJ nº 
32.411.520/0001-83 – Assina pela Contratada: ANTONIO LINO DE OLIVEIRA, CPF nº 
012.587.228.36.
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prefeitura municipal de condeÚba 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 067/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 61.760,00 (sessenta e um mil setecentos e sessenta 
reais), referente ao lote 16. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/03/2022 a 31/12/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA LINDAURO VIANA NEVES 88200019500, CNPJ nº 32.304.424/0001-
36 – Assina pela Contratada: LINDAURO VIANA NEVES, CPF nº 882.000.195-00. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 39.900,00 (Trinta e nove mil e novecentos reais), 
referente ao lote 17. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/03/2022 a 31/12/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA: ADAILTON BONFIM MATOS 69118345500, CNPJ nº 
32.375.391/0001-15 – Assina pela Contratada: ADAILTON BONFIM MATOS, CPF nº 
692.283.455-00.

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 18

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



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�

EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 44.404,00 (Quarenta e quatro mil quatrocentos e quatro 
reais), referente ao lote 18. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/02/2022 a 31/12/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA: HUMBERTO CARLOS DE JESUS 47299401568, CNPJ nº 
31.600.621/0001-30 – Assina pela Contratada: HUMBERTO CARLOS DE JESUS, CPF 
nº 472.994.015-68. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 55.720,00 (Cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte 
reais), referente ao lote 19. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/03/2022 a 31/12/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA: PEDRO RIBEIRO FARIAS 99590271553, CNPJ nº 44.561.377/0001-
95 – Assina pela Contratada: PEDRO RIBEIRO FARIAS, CPF nº 995.902.715-53. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 071/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 56.416,00 (Cinquenta e seis mil quatrocentos e 
dezesseis reais), referente ao lote 20. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/03/2022 a 31/12/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA: RITA MARIA DO NASCIMENTO PORTO 59512407515, CNPJ nº 
32.414.921/0001-97– Assina pela Contratada: RITA MARIA O NASCIMENTO PORTO, 
CPF nº 595.124.075-15. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 072/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais), referente ao lote 21. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/03/2022 a 31/12/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA: MAURINO CRISPIM DE SOUSA 15746814865, CNPJ nº 
20.823.756/0001-48 – Assina pela Contratada: MAURINO CRISPIM DE SOUSA, CPF 
nº 157.468.148-65. 
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Praça�Jovino�Arsênio�da�Silva�Filho,�nº�53”A”���Fone(Fax):�(77)�3445�2212�
CNPJ:�13694138/0001�80���CEP:�46.200�000���Condeúba�–�Bahia�

EXTRATO DO CONTRATO Nº 073/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais), referente ao lote 
23.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/03/2022 a 31/12/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA: EVERALDINO JOSE DO NASCIMENTO FILHO 07154988860, CNPJ 
nº 26.862.546/0001-45 – Assina pela Contratada: EVERALDINO JOSE DO 
NASCIMENTO FILHO, CPF nº 071.549.888.60. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 074/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência. 

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: 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. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 50.228,00 (Cinquenta mil duzentos e vinte e oito reais), 
referente ao lote 09. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De14/03/2022 a 31/12/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;

CONTRATADA: FATIMA CRISTINA SANTOS COSTA 07324212406, CNPJ nº 
44.525.683/0001-76 – Assina pela Contratada: FATIMA CRISTINA SANTOS COSTA, 
CPF nº 073.242.125-06. 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 055/2022

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 FERNANDA 
CLARA DE SOUSA 04545275516

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 FERNANDA CLARA DE SOUSA 04545275516, CNPJ nº 
32.421.783/0001-73, empresa sediada na Rua Avenida Condeúba, S/N, Distrito do 
Alegre, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato pela 
SRA. FERNANDA CLARA DE SOUSA, brasileira, maior, capaz, Identidade nº 
15238135 04 e CPF nº 045.452.755-16, encontradiço a Rua Avenida Condeúba, 
S/N, distrito do Alegre, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 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 FERNANDA CLARA DE SOUSA 04545275516, 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 
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.

Contratos
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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 3044 
de 10/03/2022, 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$ 56.712,00 
(Cinquenta e seis mil, setecentos e doze reais), referente ao lote 15, 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.

3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.
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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. 

3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 27

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



4

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�

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 
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. 
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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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

FERNANDA CLARA DE SOUSA 04545275516 
CNPJ nº 32.421.783/0001-73

Fernanda Clara de Sousa 
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

FERNANDA CLARA DE SOUSA 04545275516 
CNPJ nº 32.421.783/0001-73

Fernanda Clara de Sousa 
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
Nome /Identidade 

____________________________
Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 056/2022

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 HELTON 
NOVAES LIMA 01331080584

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 HELTON NOVAES LIMA 01331080584, CNPJ nº 32.358.784/0001-10, 
empresa sediada na Fazenda Povoado de Lagoinha, s/n, Bairro Zona Rural, na 
cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato pelo SR. HELTON 
NOVAES LIMA, brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 09.659.969-30  e CPF nº 
013.310.805-84 , residente e domiciliado na Fazenda Povoado de Lagoinha, s/n, 
Bairro Zona Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 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 HELTON NOVAES LIMA 01331080584, 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 
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.
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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 3044 
de 10/03/2022, 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$ 104.248,80 (cento e 
quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), referente 
aos lotes 01 e 04 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.

3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.
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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 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
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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.
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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.

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.
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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. 

6.4. A prestação dos serviços objeto licitado será na Prefeitura Municipal de 
Condeúba, outros lugares indicados pela Prefeitura e nos setores 
responsáveis. 
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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. 

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 
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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; 

8.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 58

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



10

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�

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. 

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 
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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 
no local do serviço a supervisão necessária, tendo um representante ou 
preposto com poderes para tratar com o Município.
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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.

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.
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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 
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 
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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.

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. 

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.
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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: 
3.1. São obrigações da Contratante: 

3.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos;

3.1.2. 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; 

3.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

3.1.4. 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; 

3.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos;

3.1.6. 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; 

3.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta;

3.1.8. 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; 

3.1.9. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos, 
nas condições estabelecidas em contrato. 
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3.2. 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:

4.1. 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: 

4.1.1. 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; 

4.1.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
no caso de inexecução total do objeto;

4.2. 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.

4.3. 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:

5.1. O preço ajustado na cláusula terceira será pago pela CONTRATANTE a 
CONTRATADA do seguinte modo: 

5.1.1. 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.

5.1.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que 
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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:

6.1. 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: 
7.1. 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. 

7.2. 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: 
8.1. O crédito pelo qual correrá a despesa origina-se das seguintes dotações 

orçamentárias:
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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. 

8.2. 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: 
9.1. 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. 

9.2. 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: 
10.1. 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. 
11.1. 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 
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:
12.1. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE:

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 67

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



19

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�

12.1.1. 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. 

12.1.2. 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.

12.1.3. 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. 

12.1.4. 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. 

12.1.5. 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.

12.1.6. Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
(art. 71 "caput" da Lei 8.666/93).

12.1.7. 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. 

12.1.8. 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.

12.1.9. 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. 

12.1.10. O descumprimento total ou parcial das cláusulas descritas neste 
contrato, implicará nas consequências previstas no Art. 78 e incisos da Lei. 
8.666/93.

12.2. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA:
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12.2.1. 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: 

12.2.2. Devolução de garantia se for o caso; 

12.2.3. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 
rescisão;

12.2.4. Pagamento do custo da desmobilização. 

12.2.5. 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.

12.2.6. 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.

12.2.7. 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. 

12.2.8. 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
13.1. 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 
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; 
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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; 

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.
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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. 

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. 
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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; 

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; 
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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;  

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; 
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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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

HELTON NOVAES LIMA 01331080584
CNPJ nº 32.358.784/0001-10 

Helton Novaes Lima 
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 057/2022

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 MARCOS 
JÚNIOR PEREIRA  07207134550

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 MARCOS JÚNIOR PEREIRA 072.071.345-50, CNPJ nº 
45.219507/0001-79, empresa sediada na Fazenda Capim Grosso, s/n, Bairro Zona 
Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato pelo SR. 
MARCOS JUNIOR PEREIRA, brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 21.157.042-
74 e CPF nº 072.071.345-50, residente e domiciliado na Fazenda Capim Grosso, 
s/n, Bairro Zona Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 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 MARCOS JÚNIOR PEREIRA  07207134550, 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 
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.
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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 3044 
de 10/03/2022, 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$ 103.730,00(Cento e 
três mil, setecentos e trinta reais), referente lote 02, 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.

3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.
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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. 

3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
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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 
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. 
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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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

MARCOS JÚNIOR PEREIRA  07207134550
CNPJ nº 45.219507/0001-79 

Marcos Junior Pereira  
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 058/2022

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 ALAN 
FARIAS DE CARVALHO 07357062554 

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 ALAN FARIAS DE CARVALHO 07357062554, CNPJ nº 
32.340.898/0001-33, empresa sediada na Fazenda Boa Vista, nº 32, Zona Rural , 
na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato pelo SR. ALAN 
FARIAS DE CARVALHO, brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 20.941.865-52 e 
CPF nº073.570.625-54, encontradiço a Fazenda Boa Vista, nº 32, Zona Rural , na 
cidade de Condeúba, Estado da Bahia,, 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 ALAN FARIAS DE CARVALHO 07357062554, 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 
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.
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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 3044 
de 10/03/2022, 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$ 39.168,00 (Trinta e 
nove mil, cento e sessenta e oito reais), referente ao lote 03, 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.

3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.
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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. 

3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
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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 
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. 
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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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

ALAN FARIAS DE CARVALHO 07357062554 
CNPJ nº 32.340.898/0001-33 

Alan Farias de Carvalho  
CONTRATADO 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 059/2022

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 ELIEZER DE 
MIRANDA E SILVA 04746385882

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 ELIEZER DE MIRANDA E SILVA 04746385882, CNPJ nº 
44.714.637/0001-15, empresa sediada na Fazenda Baixa da Jurema, S/N, Zona 
Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato pelo SR. 
ELIEZER DE MIRANDA E SILVA, brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 
20.847.751-91 e CPF nº 047.463.858-82, encontradiço a Fazenda Baixa da 
Jurema, S/N, Zona Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 
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 ELIEZER DE MIRANDA E SILVA 04746385882, 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 
as disposições do Edital cujo objeto é a contratação de empresas para prestação 
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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 3044 
de 10/03/2022, 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$ 29.900,00 (vinte e 
nove mil e novecentos reais), referente ao lote 05, 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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

ELIEZER DE MIRANDA E SILVA 04746385882
CNPJ nº 44.714.637/0001-15

Eliezer de Miranda e Silva  
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 060/2022

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 RICARDO 
NOVAES LIMA 91789346568

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 RICARDO NOVAES LIMA 91789346568, CNPJ nº 32.358.730/0001-55, 
empresa sediada no Povoado Lagoinha, s/n , Bairro Zona Rural, na cidade de 
Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato pelo SR. RICARDO 
NOVAES LIMA  brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 07310281-47 e CPF nº 
917.893.465-68, residente e domiciliado na no Povoado Lagoinha, s/n, Bairro 
Zona Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 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 RICARDO NOVAES LIMA 91789346568, 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 
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.
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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 3044 
de 10/03/2022, 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$ 63.676,80 (Sessenta 
e três mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), referente 
lote 06, 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.

3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.
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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. 

3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
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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 
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. 
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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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

RICARDO NOVAES LIMA 91789346568
CNPJ nº 32.358.730/0001-55 

Ricardo Novaes Lima 
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 061/2022

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 DIEGO 
OLIVEIRA SOUSA 08338120502

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 DIEGO OLIVEIRA SOUSA 08338120502, CNPJ nº 32.437.033/0001-90, 
empresa sediada na Fazenda Bandarra, S/N, Zona Rural, na cidade de Condeúba, 
Estado da Bahia, representada neste ato pelo SR. DIEGO OLIVEIRA SOUSA,
brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 16.804.958-95 e CPF nº 083.381.205-02, 
encontradiço a Fazenda Bandarra, S/N, Zona Rural, na cidade de Condeúba, 
Estado da Bahia, 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 DIEGO OLIVEIRA SOUSA 08338120502, 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 
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.
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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 3044 
de 10/03/2022, 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$ 82.043,60 (Oitenta e 
dois mil e quarenta e três reais e sessenta centavos), referente ao lote 07, 
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.

3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.
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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. 

3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
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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 
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. 
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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. 

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - 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



14

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�

8.23.5. 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. 

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 190

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



17

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�

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.

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 192

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



19

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�

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 

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 193

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



20

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�

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;  

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 197

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

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�

21.2.2. 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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

DIEGO OLIVEIRA SOUSA 08338120502 
CNPJ nº 32.437.033/0001-90 

Diego Oliveira Sousa 
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 062/2022

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 RANÁRIA 
PEREIRA RIBEIRO 05080191503

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 RANÁRIA PEREIRA RIBEIRO 05080191503, CNPJ nº 
35.925.206/0001-07, empresa sediada na Fazenda Rio de Contas, s/n, Bairro 
Zona Rural , na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato 
pela SRA. RANÁRIA PEREIRA RIBEIRO, brasileira, maior, capaz, Identidade nº 
15687519-58 e CPF nº 050.801.915-03, residente e domiciliada na Fazenda Rio 
de Contas, s/n, Bairro Zona Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 
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 RANÁRIA PEREIRA RIBEIRO 05080191503, 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 
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.
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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 3044 
de 10/03/2022, 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$ 63.744,00 (sessenta 
e três mil setecentos e quarenta e quatro reais), referente lote 08, 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.

3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.
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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. 

3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
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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 
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. 
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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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

RANÁRIA PEREIRA RIBEIRO 05080191503
CNPJ nº 35.925.206/0001-07 

Ranária Pereira Ribeiro  
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 063/2022

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 MARCOS 
ALVES BARBOSA 94945624534

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 MARCOS ALVES BARBOSA 94945624534, CNPJ nº 32.507.974/0001-
52, empresa sediada na Fazenda Poções, nº 00, Bairro Zona Rural, na cidade de 
Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato pelo SR. MARCOS ALVES 
BARBOSA, brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 34.085.266-5 e CPF nº 
949.456.245-34, residente e domiciliado na Fazenda Poções, nº 00, Bairro Zona 
Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 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 MARCOS ALVES BARBOSA 94945624534, 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 
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.
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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 3044 
de 10/03/2022, 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$ 91.960,00 (Noventa 
e um mil novecentos e sessenta reais), referente lotes 10 e 11, 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.

3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 225

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



3

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�

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. 

3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
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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 
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. 
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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. 

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 232

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



10

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�

8.2.3. 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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

MARCOS ALVES BARBOSA 94945624534
CNPJ nº 32.507.974/0001-52 

Marcos Alves Barbosa
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 064/2022

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 DEVANIL 
DE JESUS 28263424879

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 DEVANIL DE JESUS 28263424879, CNPJ nº 32.380.984/0001-70, 
empresa sediada na Rua Praça da Igreja, nº 1, Bairro Distrito do Alegre, na cidade 
de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato pelo SR. DEVANIL DE 
JESUS, brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 06864070 00 e CPF nº 
282.634.248-79, encontradiço a Rua Praça da Igreja, nº 1, Bairro Distrito do 
Alegre, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 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 DEVANIL DE JESUS 28263424879, 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 
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.
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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 Nº3044 de 
10/03/2022, 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$ 74.664,00 (setenta e 
quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais), referente ao lote 12, 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.

3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.
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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. 

3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
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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 
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. 
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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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

DEVANIL DE JESUS 28263424879 
CNPJ nº 32.380.984/0001-70 

Devanil de Jesus 
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 065/2022

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 CIVALDO 
ALVES RIBEIRO 88990109515

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 CIVALDO ALVES RIBEIRO 88990109515, CNPJ nº 32.368.868/0001-
35, empresa sediada na Fazenda Rio de Contas, s/n, Zona Rural, na cidade de 
Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato pelo SR. CIVALDO ALVES 
RIBEIRO, brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 07643764 70 e CPF nº 
889.901.095-15, encontradiço a Fazenda Rio de Contas, s/n, Zona Rural, na 
cidade de Condeúba, Estado da Bahia, simplesmente neste termo denominada 
CONTRATADO, 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 CIVALDO ALVES RIBEIRO 88990109515, 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 
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.
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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 3044 
de 10/03/2022, 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$ 83.610,00 (Oitenta e 
três mil seiscentos e dez reais), referente ao lote 22, 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.

3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.
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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. 

3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
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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 
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. 
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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 

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 283

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



13

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�

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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

CIVALDO ALVES RIBEIRO 88990109515 
CNPJ nº 32.368.868/0001-35 

Civaldo Alves Ribeiro 
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 066/2022

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 ANTONIO 
LINO DE OLIVEIRA 01258722836

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 ANTONIO LINO DE OLIVEIRA 01258722836, CNPJ nº 
32.411.520/0001-83, empresa sediada na Fazenda Mandassaia do Alegre, s/n, 
Zona Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato 
pelo SR. ANTONIO LINO DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 
164.336.02-80 e CPF nº 012.587.228-36, encontradiço a Fazenda Mandassaia do 
Alegre, s/n, Zona Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 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 ANTONIO LINO DE OLIVEIRA 01258722836, 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 
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.
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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 3044 
de 10/03/2022, 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$ 56.604,00 
(Cinquenta e seis mil seiscentos e quatro reais), referente ao lote 14, 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.

3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.
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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. 

3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
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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 
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. 
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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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

ANTONIO LINO DE OLIVEIRA 01258722836 
CNPJ nº 32.411.520/0001-83 

Antônio Lino de Oliveira
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 067/2022

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 LINDAURO 
VIANA NEVES 88200019500

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 LINDAURO VIANA NEVES 88200019500, CNPJ nº 32.304.424/0001-36, 
empresa sediada na Rua  Padre Waldemar, nº 66, Bairro Centro, na cidade de 
Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato pelo SR. LINDAURO VIANA 
NEVES, brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 079.660.66-50 e CPF nº 
882.000.195-00, residente e domiciliado na Rua Padre Waldemar, nº 66, Bairro 
Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 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 LINDAURO VIANA NEVES 88200019500, 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 
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.
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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 3044 
de 10/03/2022, 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$ 61.760,00 (Sessenta 
e um mil, setecentos e sessenta reais), referente lote 16, 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.

3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.
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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. 

3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
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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 
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. 
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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.

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 324

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



6

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�

5.3. 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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

LINDAURO VIANA NEVES 88200019500
CNPJ nº 32.304.424/0001-36 

Lindauro Viana Neves 
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 068/2022

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 ADAILTON 
BONFIM MATOS 69118345500

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 ADAILTON BONFIM MATOS 69118345500, CNPJ nº 32.375.391/0001-
15, empresa sediada na Rua Avenida 14 de Maio, nº 823, Bairro Divino Espirito 
Santo, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato pelo SR. 
ADAILTON BONFIM MATOS, brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 051.652.76-
57 e CPF nº 692.283.455-00, encontradiço na Rua Avenida 14 de Maio, nº 823, 
Bairro Divino Espirito Santo, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 
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 ADAILTON BONFIM MATOS 69118345500, 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 
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.
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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 3044 
de 14/03/2022, 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$ 39.900,00 (Trinta e 
nove mil e novecentos reais), referente ao lote 17, 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.

3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.
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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. 

3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 346

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



4

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�

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 
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. 
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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. 

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 349

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



7

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�

6.4. 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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

ADAILTON BONFIM MATOS 69118345500 
CNPJ nº 32.375.391/0001-15 

Adailton Bonfim Matos 
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 069/2022

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 HUMBERTO 
CARLOS DE JESUS 47299401568

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 HUMBERTO CARLOS DE JESUS 47299401568, CNPJ nº 
31.600.621/0001-30, empresa sediada na Rua Avenida Aurora, nº 373, Bairro 
Paulo VI, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato pelo 
SR. HUMBERTO CARLOS DE JESUS, brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 
04787104-02 e CPF nº 472.994.015-68, residente e domiciliado na Rua Avenida 
Aurora, nº 373, Bairro Paulo VI, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 
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 HUMBERTO CARLOS DE JESUS 47299401568, 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 
as disposições do Edital cujo objeto é a contratação de empresas para prestação 
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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 3044 
de 10/03/2022, 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$ 44.040,00 (Quarenta 
e quatro mil e quarenta reais), referente lote 18, 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. 

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 370

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



4

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�

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.
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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.

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.

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 373

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



7

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�

5.4. 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. 

6.4. A prestação dos serviços objeto licitado será na Prefeitura Municipal de 
Condeúba, outros lugares indicados pela Prefeitura e nos setores 
responsáveis. 
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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. 

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 
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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; 

8.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
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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. 

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 
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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 
no local do serviço a supervisão necessária, tendo um representante ou 
preposto com poderes para tratar com o Município.
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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.

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.
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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 
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 
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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.

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. 

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.
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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;

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. 
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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: 

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 
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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. 

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:
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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 
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:
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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.

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:
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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 
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; 
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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; 

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.
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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. 

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. 
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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; 

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; 
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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;  

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; 
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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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

HUMBERTO CARLOS DE JESUS 47299401568
CNPJ nº 31.600.621/0001-30 

Humberto Carlos de Jesus 
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 070/2022

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 PEDRO 
RIBEIRO FARIAS 99590271553

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 PEDRO RIBEIRO FARIAS 99590271553, CNPJ nº 44.561.377/0001-95, 
empresa sediada na Fazenda Morrinho dos Farias, s/n, Bairro Zona Rural, na 
cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato pelo SR. PEDRO 
RIBEIRO FARIAS, brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 079244082-84 e CPF nº 
995.902.715-53, residente e domiciliado na Fazenda Morrinho dos Farias, s/n, 
Bairro Zona Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 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 PEDRO RIBEIRO FARIAS 99590271553, 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 
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.
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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 3044 
de 10/03/2022, 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$ 55.720,00 
(Cinquenta e cinco mil setecentos e vinte reais), referente lote 19, 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.

3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 394

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



3

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�

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. 

3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
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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 
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. 
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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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

PEDRO RIBEIRO FARIAS 99590271553 
CNPJ nº 44.561.377/0001-95 

Pedro Ribeiro Farias 
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 071/2022

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 RITA MARIA 
DO NASCIMENTO PORTO 59512407515

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 RITA MARIA DO NASCIMENTO PORTO 59512407515, CNPJ nº 
32.414.921/0001-97, empresa sediada na Fazenda São Domingos, s/n, Bairro 
Zona Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato 
pela SRA. RITA MARIA DO NASCIMEMNTO PORTO, brasileira, maior, capaz, 
Identidade nº 01.879.355-05 e CPF nº 595.124.075-15, residente e domiciliada 
Fazenda São Domingos, s/n, Bairro Zona Rural, na cidade de Condeúba, Estado 
da Bahia, 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 RITA MARIA DO NASCIMENTO PORTO 59512407515, 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 
as disposições do Edital cujo objeto é a contratação de empresas para prestação 
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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 3044 
de 10/03/2022, 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$ 56.416,00 
(Cinquenta e seis mil quatrocentos e dezesseis reais), referente lote 20, 
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.
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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.

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.
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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. 

6.4. A prestação dos serviços objeto licitado será na Prefeitura Municipal de 
Condeúba, outros lugares indicados pela Prefeitura e nos setores 
responsáveis. 

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 423

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



8

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�

6.5. 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. 

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 
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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; 

8.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
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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. 

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 

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 426

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



11

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�

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 
no local do serviço a supervisão necessária, tendo um representante ou 
preposto com poderes para tratar com o Município.
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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.

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.
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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 
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 
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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.

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. 

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.
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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;

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. 
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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: 

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 
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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. 

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:
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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 
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:

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 434

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



19

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�

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.

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:
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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 
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; 
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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; 

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.
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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. 

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. 
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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; 

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; 
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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;  

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; 

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 440

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



25

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�

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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

RITA MARIA DO NASCIMENTO PORTO 59512407515
CNPJ nº 32.414.921/0001-97 

Rita Maria do Nascimento Porto    
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 072/2022

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 MAURINO 
CRISPIM DE SOUSA 17546814865

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, MAURINO CRISPIM DE SOUSA 17546814865, CNPJ nº 
20.823.756/0001-48, empresa sediada na Rua Dr. Tranquilino Torres, nº 133, 
Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato 
pelo SR. MAURINO CRISPIM DE SOUSA, brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 
13.443.016-65 e CPF nº 157.468.148-65, residente e domiciliado na Rua Dr. 
Tranquilino Torres, nº 133, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da 
Bahia, 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 MAURINO CRISPIM DE SOUSA 17546814865, 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 
as disposições do Edital cujo objeto é a contratação de empresas para prestação 
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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 3044 
de 10/03/2022, 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$ 33.000,00 (Trinta e 
três mil reais), referente lote 21, 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 
.
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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.

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.
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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. 

6.4. A prestação dos serviços objeto licitado será na Prefeitura Municipal de 
Condeúba, outros lugares indicados pela Prefeitura e nos setores 
responsáveis. 
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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. 

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 
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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; 

8.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
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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. 

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 
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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 
no local do serviço a supervisão necessária, tendo um representante ou 
preposto com poderes para tratar com o Município.
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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.

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.
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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 
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 
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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.

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. 

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.
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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;

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. 
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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: 

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 
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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. 

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:

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 458

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



18

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�

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 
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:
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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.

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:
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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 
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; 
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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; 

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.
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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. 

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. 
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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; 

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; 
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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;  

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; 
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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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

MAURINO CRISPIM DE SOUSA 17546814865
CNPJ nº 20.823.756/0001-48 

Maurino Crispim de Sousa
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 073/2022

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 
EVERALDINO JOSE DO NASCIMENTO 
FILHO 07154988860

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 EVERALDINO JOSE DO NASCIMENTO FILHO 07154988860, CNPJ nº 
26.862.546/0001-45, empresa sediada na Rua Vereador Ernesto Fernandes da 
Silva, nº 117, Bairro Centro, na cidade de Cordeiros, Estado da Bahia, 
representada neste ato pelo SR. EVERALDINO JOSE DO NASCIMENTO FILHO,
brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 1551111403 e CPF nº 071.549.888-60, 
encontradiço a Rua Vereador Ernesto Fernandes da Silva, nº 117, Bairro Centro, 
na cidade de Cordeiros, Estado da Bahia, 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 EVERALDINO JOSE DO NASCIMENTO FILHO 07154988860, 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 
as disposições do Edital cujo objeto é a contratação de empresas para prestação 
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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 Nº3044 de 
10/03/2022, 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$ 68.000,00 (Sessenta 
e oito mil reais), referente ao lote 23, 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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

EVERALDINO JOSE DO NASCIMENTO FILHO 07154988860 
CNPJ nº 26.862.546/0001-45 

Everaldino José do Nascimento filho 
CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 074/2022

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 FATIMA 
CRISTINA SANTOS COSTA 
07324212406

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 FATIMA CRISTINA SANTOS COSTA 07324212406, CNPJ nº 
44.525.683/0001-76, empresa sediada na Fazenda Riacho Seco, s/n, Zona Rural, 
na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato pela SRA. 
FATIMA CRISTINA SANTOS COSTA, brasileira, maior, capaz, Identidade nº 
21.080.372-09 e CPF nº 073.242.125.06, encontradiça a Fazenda Riacho Seco, 
s/n, Zona Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 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 FATIMA CRISTINA SANTOS COSTA 07324212406, 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 
as disposições do Edital cujo objeto é a contratação de empresas para prestação 
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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 3044 
de 10/03/2022, 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$ 50.228,00 
(Cinquenta mil, duzentos e vinte e oito reais), referente ao lote 09, 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; 

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 510

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



21

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�

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; 

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 512

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



23

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�

21.1.1.11. 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 14/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
CONTRATANTE 

FATIMA CRISTINA SANTOS COSTA 07324212406 
CNPJ nº 44.525.683/0001-76 
Fátima Cristina Santos Costa 

CONTRATADA 

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 048-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME E
VILMA DE SOUZA COUTINHO NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula 
de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, 
residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro 
lado VILMA DE SOUZA COUTINHO, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade nº 
07.633.178-45, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 744.326.725-87, residente domiciliada, no
Povoado de Cancela, nº 160, Zona Rural, Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADO, com 
base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 
078/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços como 
Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender excepcional Interesse 
Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, com carga horária de até 110 (cento e 
dez) horas mensais, conforme especificações constantes no do processo de Dispensa de Licitação
nº 078/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
(ISSQN), pela contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas as 
partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações do Contratado:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 17 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Vilma de Souza Coutinho

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 049-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME E
CÉLIA PAULA SOARES DOS SANTOS NOS
TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula 
de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, 
residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro 
lado CÉLIA PAULA SOARES DOS SANTOS, pessoa física, brasileira, maior, com registro de 
identidade nº 11.778.619-50, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 021.151.925-16, residente 
domiciliada, no Povoado de Cancela, s/n, Zona Rural, Guajeru, Bahia, doravante denominada
CONTRATADO, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na
Dispensa de Licitação nº 079/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços 
como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender excepcional 
Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, com carga horária de até 110 
(cento e dez) horas mensais, conforme especificações constantes no do processo de Dispensa de 
Licitação nº 079/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
(ISSQN), pela contratada.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas as 
partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações do Contratado:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 17 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Célia Paula Soares dos Santos

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 050-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME E
DEJAMÁRES MARIA DE SOUZA NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula 
de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, 
residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro 
lado DEJAMÁRES MARIA DE SOUZA, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade nº 
11.967.232-49, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 003.918.335-10, residente domiciliada, no
Povoado de Sussuarana, s/n, Zona Rural, Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADO, com 
base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 
080/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços 
como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender excepcional 
Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, com carga horária de até 110 
(cento e dez) horas mensais, conforme especificações constantes no do processo de Dispensa de 
Licitação nº 080/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
(ISSQN), pela contratada.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas as 
partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações do Contratado:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 17 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Dejamares Maria de Souza

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 051-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME E
ANDREA ROSA PEREIRA SILVA NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula 
de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, 
residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro 
lado ANDREA ROSA PEREIRA SILVA, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade nº 
15.959.559-25, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 001.983.965-03, residente domiciliada, no
Povoado de Picadas, s/n, Zona Rural, Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADO, com 
base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 
081/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços 
como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender excepcional 
Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, com carga horária de até 110 
(cento e dez) horas mensais, conforme especificações constantes no do processo de Dispensa de 
Licitação nº 081/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$
6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
(ISSQN), pela contratada.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas as 
partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações do Contratado:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 17 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Andrea Rosa Pereira Silva

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF
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Estado da Bahia                   
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 24, Centro – Guajeru/BA.
CEP: 46.205.000
CNPJ: 10.725.277/0001-35
EMAIL: guajerusaude@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 052-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A 
EMPRESA GBI AMBIER 
EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS 
LTDA-EPP NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos 
Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35,
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE), Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade 
nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e 
domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS 
AMBIENTAIS LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 16.668.465/0001-
55, com sede na Rodovia BR 030, KM 9, Zona Rural do Município de Guanambi, Bahia, representada 
neste ato por Adriana Ferreria da Silva, brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº GO 
3914904, expedida pela SSP/GO e cadastro no CPF nº 947.255.941-72, residente e domiciliada na Rua 
Vicente de Paula, nº 1181, bairro Paraíso, na cidade de Guanambi, Bahia, doravante denominada
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no processo 
de Dispensa de Licitação nº 082/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de coleta, 
trasnporte, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos dos serviços de saúde 
(Grupo A, B e E) do Município, conforme especificações constantes do Processo de Dispensa de 
Licitação nº 082/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
16.999,92 (dezesseis mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), a serem pagos 
após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.

§ único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora 
contratada.
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Estado da Bahia                   
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 24, Centro – Guajeru/BA.
CEP: 46.205.000
CNPJ: 10.725.277/0001-35
EMAIL: guajerusaude@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 06 (seis)
meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primária
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer 
das Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará a contratada às sanções cabíveis e multa 
equivalente estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e ampla 
defesa em Processo Administrativo.

§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da infração;

§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites máximos:

I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação, sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais 
prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido para a contratada o 
valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas 
no contrato;

§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato 
dará direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio e reajuste de preços: Não se aplica.
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Estado da Bahia                   
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 24, Centro – Guajeru/BA.
CEP: 46.205.000
CNPJ: 10.725.277/0001-35
EMAIL: guajerusaude@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Dispensa de Licitação: Integram o 
presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação nº 
082/2022, seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências 

e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada para a contratada, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada após a prestação dos serviços.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos a Proposta de Preços;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Prestar os Serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação;
d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas, não podendo em hipótese 

alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Prestação de Serviços;
e) Disponibilizar os resultados dos exames em papel timbrado da Contratada;
f) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à 

população atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras.
h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 

77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
refere-se ao processo de Dispensa de Licitação nº 082/2022, processada com base no Art. 24, inciso II 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a 
Sra. Érica Leal Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para 
Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia                   
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 24, Centro – Guajeru/BA.
CEP: 46.205.000
CNPJ: 10.725.277/0001-35
EMAIL: guajerusaude@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé, Bahia, para 
dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 18 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_________________________________
GBI Ambier Empreendimentos Ambientais Ltda-EPP

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 083-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS
DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-
FME E A EMPRESA DUDA ART 
INFORMÁTICA LTDA-ME NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, 
centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e 
domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia e 
por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. 
Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida 
pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste 
ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa DUDA ART INFORMÁTICA LTDA-ME,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.265.309/0001-15, com sede na Av. Silveira de 
Melo, nº 160, centro, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, representada neste ato por Valcim de Souza 
Dias, brasileiro, casado, empresário, com registro de identidade nº 07.833.099-88, expedida pela SSP/BA e 
cadastro no CPF nº 894.167.915-04, residente e domiciliado na Rua Gerôncio Azevedo, nº 66-A, centro, na 
cidade de Malhada de Pedras, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei 
nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 083/2022, mediante as 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Confecção de 
Planner para os Professores da Rede Municipal de Ensino para o retorno das aulas presenciais, 
conforme especificações constantes no do processo de Dispensa de Licitação nº 083/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 4.986,00
(quatro mil novecentos e oitenta e seis reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que 
ocorrerá conforme necessidades da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 02 (dois)
meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos e serviços será pelo tempo de duração do 
contrato, indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na 
hipótese de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, 
II e III da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo previstos os seguintes 
percentuais de multa:

a)0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
b)0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo, sobre o valor 

Contrato.

§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do contrato, a 
critério e conveniência da Contratante.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pelo Contratado poderão ser objeto 
de cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou ainda, 
judicialmente, servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o processo de Dispensa de Licitação nº 083/2022.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os serviços solicitados num prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a emissão da Autorização 

Prestação de Serviços; Obs.: O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a 
contratada apresente um cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, 
conforme cada caso.

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Serviços:
Fone: (77) 3449-2168

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 083/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Fátima Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão 
e Fiscalização do presente contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Ccaulé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 23 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Duda Art Informática Ltda-ME

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 042-02/2022

FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR QUE ENTRE SI CELEBRAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME E A COOPERATIVA MISTA 
DOS AGRICULTORES FAMILIARES E 
ECONOMIA SOLIDÁRIA DE BRUMADO-
COOPMASB NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, com sede na Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado 
no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária
Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza,
brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF 
nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba e do outro lado a COOPERATIVA MISTA 
DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ECONOMIA SOLIDÁRIA DE BRUMADO-COOPMASB,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.466.956/0001-08, com sede na Av. Passa Vinte, s/n, 
zona rural do Município de Brumado, Bahia, representada neste ato por Janedir Ângela Santos Fraga, brasileira, 
casada, agricultora, com registro de identidade nº 07.836.477-97, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 
019.047.035-69, residente e domiciliado na Rua Luiz da Gama, nº 260, bairro Novo Brumado, na cidade de 
Brumado, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, fundamentados nas disposições da Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal n° 11.947/2009 e suas resoluções, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 
001/2022,  resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato, a Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir as 
necessidades da Merenda Escolar do Município, com recursos do FNDE - PNAE nos termos da Chamada 
Pública nº 001/2022, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de anexo 
ou transcrição.

1.1 - A CONTRATADA compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 
CONTRATANTE conforme descrito no Instrumento Convocatório.

1.2 - Todos os produtos descritos no caput desta cláusula devem estar em consonância com as determinações 
contidas nas resoluções da Anvisa/MS; 

1.3 - Os produtos devem ser de primeira qualidade, com embalagem sem amassados, descascados, devidamente 
acondicionados para evitar a contaminação ou deterioração.
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1.4 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem com as características organolépticas, físico-químicas e 
microbiológicas, bem como estiverem dentro prazo de validade, com tipo de embalagem e a rotulagem descritas 
no Anexo V, Especificação dos Gêneros Alimentícios.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 

2.1 - A CONTRATADA compromete-se a entregar os produtos adquiridos conforme orientações e data pré-
estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação. 

2.2 - A entrega será de forma imediata a contar da data da emissão da ordem de compra pelo CONTRATANTE, 
por meio da Coordenação de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação. 

2.2.1 - Os gêneros alimentícios destinados às unidades de ensino da Zona Rural serão entregues na 
Coordenação Municipal de Alimentação Escolar, localizada na Sede do Município de Guajeru-Ba;

2.2.1.1 - Os produtos destinados às unidades de ensino da Zona Urbana do município serão entregues nas 
respectivas unidades, conforme roteiros com programação de dia, horário e quantidades, informados em até 
05 (cinco) dias úteis pela Coordenação Municipal de Alimentação Escolar; 

2.2.2 - O recebimento das mercadorias será realizado por servidor responsável, indicado pelo órgão do 
CONTRATANTE, no local acima mencionado, devendo este lavrar o respectivo Termo de Recebimento após 
verificação das condições ideais dos gêneros alimentícios adquiridos; 

2.2.3 - Os produtos perecíveis deverão estar devidamente acondicionados e serem transportados em caminhão-
baú refrigerado, conforme determinação da Vigilância Sanitária.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

Pelo fornecimento dos materiais licitados, objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, 
o valor total estimado em R$ 183.114,60 (cento e oitenta e três mil cento e quatorze reais e sessenta centavos)
por meio de depósito/transferência bancária na em nome da CONTRATADA, estando incluso neste preço todos 
os custos, tais como: impostos, taxas, descargas, fretes e etc.

3.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua 
competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário;

3.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da respectiva nota fiscal, 
emitida de acordo com a Ordem de Compra;

3.2.1 - Esta subcláusula somente terá eficácia após a vistoria realizada pelo responsável técnico e manifesta 
anuência do CONTRATANTE;

3.3 - O preço aqui pactuado será fixo e irreajustável, salvo quando, por algum fato ou motivo superveniente, 
devidamente comprovado junto ao CONTRATANTE, as obrigações para uma das partes tornem-se 
demasiadamente onerosas, constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato;
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3.4 - Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.3” a CONTRATADA deverá solicitar formalmente ao 
CONTRATANTE, por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos 
documentos que sustentem a procedência do pleito;

3.4.1 - Munida da solicitação e documentos mencionados na subcláusula “3.4”, e após estudo de mercado que 
comprove a situação fática descrita, a Gerência de Compras encaminhará o processo à Procuradoria Geral do 
Município para parecer jurídico.

3.5 - Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte do 
CONTRATANTE e haverá, em consequência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

Este contrato terá vigência de sua assinatura até o dia 31/12/2022, podendo ser rescindido ou prorrogado, nos 
casos previstos em Lei.

4.1 - Não obstante o prazo do contrato, especificado nesta cláusula, a CONTRATADA fica vinculada ao 
CONTRATANTE, para efeito da garantia/validade dos gêneros alimentícios, ficando responsável pela 
substituição, caso estejam defeituosos ou apresentem algum vício. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária da Secretaria Municipal de 
Educação:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.035 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar 
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem 
prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata extinção.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA:

7.1 - Substituir os produtos em até 72 (setenta e duas) horas, mesmo que entregues e aceitos, desde que 
comprovada à existência de vícios de qualidade ou quantidade, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de 
transporte, bem como, alterações da estabilidade que comprometam a sua integridade.

7.2 - Responsabilizar-se pela execução do contrato, observando todas as condições estabelecidas neste 
instrumento, especialmente as cláusulas primeira e segunda.

7.3 - Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos que causar, por 
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste Contrato.
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7.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

7.5 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

7.6 - Arquivar pelo período de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda ou congêneres dos produtos 
participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

8.2 - Realizar o devido pagamento, pela execução do contrato, no prazo e valor pactuados.

8.3 - Proceder à 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 - Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato, 
visando a sua regularização.

8.5 - Informar ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, os valores individuais da 
venda dos gêneros alimentícios praticados pela CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 
assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDS.

8.6 - Arquivar pelo período de 05 (cinco) anos, as Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento que 
deverão ser apresentados nas prestações de contas. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - Competirá ao CONTRATANTE, por meio da Unidade Requisitante (Secretaria Municipal de Educação), 
proceder ao acompanhamento da entrega do objeto solicitado, registrar, em relatório, todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas, e encaminhar cópia à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das 
irregularidades apontadas.

9.1.1 - CLÁUSULA DÉCIMA TER - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Fátima Viana de Souza, ocupante do cargo Secretária Municipal de Educação, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

9.1.2 - A ação ou omissão, total ou parcial da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA, no que couber, da responsabilidade na execução do contrato. 

9.2 - O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, pela Comissão ou Servidor encarregado para este 
fim, até a verificação da conformidade do produto com as especificações no prazo de 02 (dois) dias úteis.
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9.2.1 - Após o decurso do prazo especificado na subcláusula “9.2”, será lavrado um documento confirmando o 
recebimento definitivo, nos termos do art. 73, II, b da Lei Federal 8.666/93.

9.3 - Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da CONTRATADA 
por vícios ocultos detectados após a emissão do respectivo documento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

O descumprimento pela CONTRATADA das obrigações constantes deste contrato importará com base no art. 87 
da Lei 8666/1993, garantida a ampla defesa, na aplicação das seguintes sanções:

I. Advertência; 
II. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com 

órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e 
Municípios por prazo de até 02 (dois) anos; 

III. Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Guajeru-Ba pelo mesmo prazo 
previsto na alínea anterior; 

IV. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento de qualquer das 
obrigações previstas no Edital e/ou no Contrato, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido 
fixadas penalidades especificas. 

V. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa da Contratada. 
VI. Multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) sobre o valor total da contratação, por dia de atraso na 

execução dos serviços, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia de atraso, a multa será 0,7% (sete décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do 
todo ou da parte do serviço não prestado; 

10.1 - A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso na prestação do serviço no todo ou em parte, o contrato 
poderá ser rescindido unilateralmente.

10.2 - O CONTRATANTE, para aplicar qualquer penalidade das previstas acima, deverá notificar a 
CONTRATADA, abrindo prazo legal para que se manifeste, respeitando assim, o princípio da ampla defesa e do 
devido processo legal.

10.3 - A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à CONTRATADA o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no Contrato.

10.4 - As sanções acima relacionadas poderão ser cumulativas, contudo, não excederão o montante de 30% do 
valor total do contrato.

10.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Integram o presente contrato, como se nele estivessem na integra transcritas, as cláusulas, condições e 
especificações estabelecidas no Edital do processo de Chamada Pública referido no preâmbulo deste contrato, 
bem como todos os seus anexos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais, bem como 
administrativas previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Fátima Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

13.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Caculé-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

13.2 - E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas.

Guajeru-Ba, 15 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME

_____________________________________
Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares e Economia Solidária de Brumado-COOPMASB

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 040-02/2022

FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR QUE ENTRE SI CELEBRAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME E CUSTÓDIO JOÃO VIEIRA
NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, com sede na Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado 
no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária
Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza,
brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF 
nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba e do outro lado CUSTÓDIO JOÃO VIEIRA,
pessoa física, inscrita no CPF nº 119.502.848-24, com registro de identidade nº 04.337.896-03, expedida pela 
SSP/BA e cadastro no CPF nº 119.502.848-24, residente e domiciliado na Fazenda Carcará, zona rural do 
Município de Guajeru, Bahia, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Federal n° 11.947/2009 e suas resoluções, e tendo em vista o que consta na Chamada 
Pública nº 001/2022, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato, a Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir as 
necessidades da Merenda Escolar do Município, com recursos do FNDE - PNAE nos termos da Chamada 
Pública nº 001/2022, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de anexo 
ou transcrição.

1.1 - O CONTRATADO compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 
CONTRATANTE conforme descrito no Instrumento Convocatório.

1.2 - Todos os produtos descritos no caput desta cláusula devem estar em consonância com as determinações 
contidas nas resoluções da Anvisa/MS; 

1.3 - Os produtos devem ser de primeira qualidade, com embalagem sem amassados, descascados, devidamente 
acondicionados para evitar a contaminação ou deterioração.

1.4 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem com as características organolépticas, físico-químicas e 
microbiológicas, bem como estiverem dentro prazo de validade, com tipo de embalagem e a rotulagem descritas 
no Anexo V, Especificação dos Gêneros Alimentícios.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 
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2.1 - O CONTRATADO compromete-se a entregar os produtos adquiridos conforme orientações e data pré-
estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação. 

2.2 - A entrega será de forma imediata a contar da data da emissão da ordem de compra pelo CONTRATANTE, 
por meio da Coordenação de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação. 

2.2.1 - Os gêneros alimentícios destinados às unidades de ensino da Zona Rural serão entregues na 
Coordenação Municipal de Alimentação Escolar, localizada na Sede do Município de Guajeru-Ba;

2.2.1.1 - Os produtos destinados às unidades de ensino da Zona Urbana do município serão entregues nas 
respectivas unidades, conforme roteiros com programação de dia, horário e quantidades, informados em até 
05 (cinco) dias úteis pela Coordenação Municipal de Alimentação Escolar; 

2.2.2 - O recebimento das mercadorias será realizado por servidor responsável, indicado pelo órgão do 
CONTRATANTE, no local acima mencionado, devendo este lavrar o respectivo Termo de Recebimento após 
verificação das condições ideais dos gêneros alimentícios adquiridos; 

2.2.3 - Os produtos perecíveis deverão estar devidamente acondicionados e serem transportados em caminhão-
baú refrigerado, conforme determinação da Vigilância Sanitária.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

Pelo fornecimento dos materiais licitados, objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, 
o valor total estimado em R$ 20.474,90 (vinte mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa centavos)
por meio de depósito/transferência bancária na em nome do contratado, estando incluso neste preço todos os 
custos, tais como: impostos, taxas, descargas, fretes e etc.

3.1 - A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua 
competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário;

3.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da respectiva nota fiscal, 
emitida de acordo com a Ordem de Compra;

3.2.1 - Esta subcláusula somente terá eficácia após a vistoria realizada pelo responsável técnico e manifesta 
anuência do CONTRATANTE;

3.3 - O preço aqui pactuado será fixo e irreajustável, salvo quando, por algum fato ou motivo superveniente, 
devidamente comprovado junto ao CONTRATANTE, as obrigações para uma das partes tornem-se 
demasiadamente onerosas, constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato;

3.4 - Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.3” o contratado deverá solicitar formalmente ao 
CONTRATANTE, por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos 
documentos que sustentem a procedência do pleito;

3.4.1 - Munida da solicitação e documentos mencionados na subcláusula “3.4”, e após estudo de mercado que 
comprove a situação fática descrita, a Gerência de Compras encaminhará o processo à Procuradoria Geral do 
Município para parecer jurídico.
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3.5 - Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte do 
CONTRATANTE e haverá, em consequência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

Este contrato terá vigência de sua assinatura até o dia 31/12/2022, podendo ser rescindido ou prorrogado, nos 
casos previstos em Lei. 

4.1 - Não obstante o prazo do contrato, especificado nesta cláusula, o contratado fica vinculado ao 
CONTRATANTE, para efeito da garantia/validade dos gêneros alimentícios, ficando responsável pela 
substituição, caso estejam defeituosos ou apresentem algum vício. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária da Secretaria Municipal de 
Educação:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.035 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar 
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem 
prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata extinção.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

Constituem obrigações do Contratado:

7.1 - Substituir os produtos em até 72 (setenta e duas) horas, mesmo que entregues e aceitos, desde que 
comprovada à existência de vícios de qualidade ou quantidade, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de 
transporte, bem como, alterações da estabilidade que comprometam a sua integridade.

7.2 - Responsabilizar-se pela execução do contrato, observando todas as condições estabelecidas neste 
instrumento, especialmente as cláusulas primeira e segunda.

7.3 - Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos que causar, por 
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste Contrato.

7.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

7.5 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.
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7.6 - Arquivar pelo período de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda ou congêneres dos produtos 
participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

8.2 - Realizar o devido pagamento, pela execução do contrato, no prazo e valor pactuados.

8.3 - Proceder à 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 - Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato, 
visando a sua regularização.

8.5 - Informar ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, os valores individuais da 
venda dos gêneros alimentícios praticados pelo contratado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura 
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDS.

8.6 - Arquivar pelo período de 05 (cinco) anos, as Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento que 
deverão ser apresentados nas prestações de contas. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - Competirá ao CONTRATANTE, por meio da Unidade Requisitante (Secretaria Municipal de Educação), 
proceder ao acompanhamento da entrega do objeto solicitado, registrar, em relatório, todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas, e encaminhar cópia à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das 
irregularidades apontadas.

9.1.1 - CLÁUSULA DÉCIMA TER - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Fátima Viana de Souza, ocupante do cargo Secretária Municipal de Educação, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

9.1.2 - A ação ou omissão, total ou parcial da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá o contratado, no 
que couber, da responsabilidade na execução do contrato. 

9.2 - O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, pela Comissão ou Servidor encarregado para este 
fim, até a verificação da conformidade do produto com as especificações no prazo de 02 (dois) dias úteis.

9.2.1 - Após o decurso do prazo especificado na subcláusula “9.2”, será lavrado um documento confirmando o 
recebimento definitivo, nos termos do art. 73, II, b da Lei Federal 8.666/93.

9.3 - Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade do contratado por 
vícios ocultos detectados após a emissão do respectivo documento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

O descumprimento pelo contratado das obrigações constantes deste contrato importará com base no art. 87 da Lei 
8666/1993, garantida a ampla defesa, na aplicação das seguintes sanções:

I. Advertência; 
II. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com 

órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e 
Municípios por prazo de até 02 (dois) anos; 

III. Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Guajeru-Ba pelo mesmo prazo 
previsto na alínea anterior; 

IV. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento de qualquer das 
obrigações previstas no Edital e/ou no Contrato, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido 
fixadas penalidades especificas. 

V. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa do contratado. 
VI. Multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) sobre o valor total da contratação, por dia de atraso na 

execução dos serviços, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia de atraso, a multa será 0,7% (sete décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do 
todo ou da parte do serviço não prestado; 

10.1 - A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso na prestação do serviço no todo ou em parte, o contrato 
poderá ser rescindido unilateralmente.

10.2 - O CONTRATANTE, para aplicar qualquer penalidade das previstas acima, deverá notificar o contratado, 
abrindo prazo legal para que se manifeste, respeitando assim, o princípio da ampla defesa e do devido processo 
legal.

10.3 - A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à CONTRATADA o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no Contrato.

10.4 - As sanções acima relacionadas poderão ser cumulativas, contudo, não excederão o montante de 30% do 
valor total do contrato.

10.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Integram o presente contrato, como se nele estivessem na integra transcritas, as cláusulas, condições e 
especificações estabelecidas no Edital do processo de Chamada Pública referido no preâmbulo deste contrato, 
bem como todos os seus anexos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais, bem como 
administrativas previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Fátima Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

13.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Caculé-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

13.2 - E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas.

Guajeru-Ba, 15 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

   

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME

_____________________________________
Custódio João Vieira
Agricultor Contratado

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 039-02/2022

FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR QUE ENTRE SI CELEBRAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME E EUSVALDO COQUEIRO 
DUARTE NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, com sede na Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado 
no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária
Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza,
brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF 
nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba e do outro lado EUSVALDO COQUEIRO 
DUARTE, pessoa física, inscrita no CPF nº 257.153.805-53, com registro de identidade nº 20.616.291-05, 
expedida pela SSP/BA, residente e domiciliado na Fazenda Bonfim, zona rural do Município de Guajeru, Bahia, 
doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 
n° 11.947/2009 e suas resoluções, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 001/2022, resolvem 
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato, a Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir as 
necessidades da Merenda Escolar do Município, com recursos do FNDE - PNAE nos termos da Chamada 
Pública nº 001/2022, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de anexo 
ou transcrição.

1.1 - O CONTRATADO compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 
CONTRATANTE conforme descrito no Instrumento Convocatório.

1.2 - Todos os produtos descritos no caput desta cláusula devem estar em consonância com as determinações 
contidas nas resoluções da Anvisa/MS; 

1.3 - Os produtos devem ser de primeira qualidade, com embalagem sem amassados, descascados, devidamente 
acondicionados para evitar a contaminação ou deterioração.

1.4 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem com as características organolépticas, físico-químicas e 
microbiológicas, bem como estiverem dentro prazo de validade, com tipo de embalagem e a rotulagem descritas 
no Anexo V, Especificação dos Gêneros Alimentícios.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 
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2.1 - O CONTRATADO compromete-se a entregar os produtos adquiridos conforme orientações e data pré-
estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação. 

2.2 - A entrega será de forma imediata a contar da data da emissão da ordem de compra pelo CONTRATANTE, 
por meio da Coordenação de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação. 

2.2.1 - Os gêneros alimentícios destinados às unidades de ensino da Zona Rural serão entregues na 
Coordenação Municipal de Alimentação Escolar, localizada na Sede do Município de Guajeru-Ba;

2.2.1.1 - Os produtos destinados às unidades de ensino da Zona Urbana do município serão entregues nas 
respectivas unidades, conforme roteiros com programação de dia, horário e quantidades, informados em até 
05 (cinco) dias úteis pela Coordenação Municipal de Alimentação Escolar; 

2.2.2 - O recebimento das mercadorias será realizado por servidor responsável, indicado pelo órgão do 
CONTRATANTE, no local acima mencionado, devendo este lavrar o respectivo Termo de Recebimento após 
verificação das condições ideais dos gêneros alimentícios adquiridos; 

2.2.3 - Os produtos perecíveis deverão estar devidamente acondicionados e serem transportados em caminhão-
baú refrigerado, conforme determinação da Vigilância Sanitária.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

Pelo fornecimento dos materiais licitados, objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, 
o valor total estimado em R$ 8.383,00 (oito mil trezentos e oitenta e três reais) por meio de 
depósito/transferência bancária na em nome do contratado, estando incluso neste preço todos os custos, tais como: 
impostos, taxas, descargas, fretes e etc.

3.1 - A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua 
competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário;

3.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da respectiva nota fiscal, 
emitida de acordo com a Ordem de Compra;

3.2.1 - Esta subcláusula somente terá eficácia após a vistoria realizada pelo responsável técnico e manifesta 
anuência do CONTRATANTE;

3.3 - O preço aqui pactuado será fixo e irreajustável, salvo quando, por algum fato ou motivo superveniente, 
devidamente comprovado junto ao CONTRATANTE, as obrigações para uma das partes tornem-se 
demasiadamente onerosas, constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato;

3.4 - Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.3” o contratado deverá solicitar formalmente ao 
CONTRATANTE, por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos 
documentos que sustentem a procedência do pleito;

3.4.1 - Munida da solicitação e documentos mencionados na subcláusula “3.4”, e após estudo de mercado que 
comprove a situação fática descrita, a Gerência de Compras encaminhará o processo à Procuradoria Geral do 
Município para parecer jurídico.
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3.5 - Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte do 
CONTRATANTE e haverá, em consequência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

Este contrato terá vigência de sua assinatura até o dia 31/12/2022, podendo ser rescindido ou prorrogado, nos 
casos previstos em Lei. 

4.1 - Não obstante o prazo do contrato, especificado nesta cláusula, o contratado fica vinculado ao 
CONTRATANTE, para efeito da garantia/validade dos gêneros alimentícios, ficando responsável pela 
substituição, caso estejam defeituosos ou apresentem algum vício. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária da Secretaria Municipal de 
Educação:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.035 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar 
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem 
prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata extinção.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

Constituem obrigações do Contratado:

7.1 - Substituir os produtos em até 72 (setenta e duas) horas, mesmo que entregues e aceitos, desde que 
comprovada à existência de vícios de qualidade ou quantidade, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de 
transporte, bem como, alterações da estabilidade que comprometam a sua integridade.

7.2 - Responsabilizar-se pela execução do contrato, observando todas as condições estabelecidas neste 
instrumento, especialmente as cláusulas primeira e segunda.

7.3 - Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos que causar, por 
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste Contrato.

7.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

7.5 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.
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7.6 - Arquivar pelo período de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda ou congêneres dos produtos 
participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

8.2 - Realizar o devido pagamento, pela execução do contrato, no prazo e valor pactuados.

8.3 - Proceder à 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 - Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato, 
visando a sua regularização.

8.5 - Informar ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, os valores individuais da 
venda dos gêneros alimentícios praticados pelo contratado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura 
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDS.

8.6 - Arquivar pelo período de 05 (cinco) anos, as Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento que 
deverão ser apresentados nas prestações de contas. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - Competirá ao CONTRATANTE, por meio da Unidade Requisitante (Secretaria Municipal de Educação), 
proceder ao acompanhamento da entrega do objeto solicitado, registrar, em relatório, todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas, e encaminhar cópia à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das 
irregularidades apontadas.

9.1.1 - CLÁUSULA DÉCIMA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Fátima Viana de Souza, ocupante do cargo Secretária Municipal de Educação, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

9.1.2 - A ação ou omissão, total ou parcial da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá o contratado, no 
que couber, da responsabilidade na execução do contrato. 

9.2 - O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, pela Comissão ou Servidor encarregado para este 
fim, até a verificação da conformidade do produto com as especificações no prazo de 02 (dois) dias úteis.

9.2.1 - Após o decurso do prazo especificado na subcláusula “9.2”, será lavrado um documento confirmando o 
recebimento definitivo, nos termos do art. 73, II, b da Lei Federal 8.666/93.

9.3 - Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade do contratado por 
vícios ocultos detectados após a emissão do respectivo documento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

O descumprimento pelo contratado das obrigações constantes deste contrato importará com base no art. 87 da Lei 
8666/1993, garantida a ampla defesa, na aplicação das seguintes sanções:

I. Advertência; 
II. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com 

órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e 
Municípios por prazo de até 02 (dois) anos; 

III. Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Guajeru-Ba pelo mesmo prazo 
previsto na alínea anterior; 

IV. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento de qualquer das 
obrigações previstas no Edital e/ou no Contrato, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido 
fixadas penalidades especificas. 

V. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa do contratado. 
VI. Multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) sobre o valor total da contratação, por dia de atraso na 

execução dos serviços, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia de atraso, a multa será 0,7% (sete décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do 
todo ou da parte do serviço não prestado; 

10.1 - A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso na prestação do serviço no todo ou em parte, o contrato 
poderá ser rescindido unilateralmente.

10.2 - O CONTRATANTE, para aplicar qualquer penalidade das previstas acima, deverá notificar o contratado, 
abrindo prazo legal para que se manifeste, respeitando assim, o princípio da ampla defesa e do devido processo 
legal.

10.3 - A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à CONTRATADA o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no Contrato.

10.4 - As sanções acima relacionadas poderão ser cumulativas, contudo, não excederão o montante de 30% do 
valor total do contrato.

10.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Integram o presente contrato, como se nele estivessem na integra transcritas, as cláusulas, condições e 
especificações estabelecidas no Edital do processo de Chamada Pública referido no preâmbulo deste contrato, 
bem como todos os seus anexos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais, bem como 
administrativas previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Caculé-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

13.2 - E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas.

Guajeru-Ba, 15 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME

_____________________________________
Eusvaldo Coqueiro Duarte

Agricultor Contratado

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 041-02/2022

FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR QUE ENTRE SI CELEBRAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME E POLLYANA DOS SANTOS 
MALTA NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, com sede na Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado 
no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária
Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza,
brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF 
nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba e do outro lado POLLYANA DOS SANTOS 
MALTA, pessoa física, inscrita no CPF nº 053.881.225-73, com registro de identidade nº 15.959.297-62, 
expedida pela SSP/BA, residente e domiciliado na Fazenda Muriçoca, zona rural do Município de Guajeru, Bahia, 
doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 
n° 11.947/2009 e suas resoluções, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 001/2022, resolvem 
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato, a Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir as 
necessidades da Merenda Escolar do Município, com recursos do FNDE - PNAE nos termos da Chamada 
Pública nº 001/2022, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de anexo 
ou transcrição.

1.1 - O CONTRATADO compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 
CONTRATANTE conforme descrito no Instrumento Convocatório.

1.2 - Todos os produtos descritos no caput desta cláusula devem estar em consonância com as determinações 
contidas nas resoluções da Anvisa/MS; 

1.3 - Os produtos devem ser de primeira qualidade, com embalagem sem amassados, descascados, devidamente 
acondicionados para evitar a contaminação ou deterioração.

1.4 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem com as características organolépticas, físico-químicas e 
microbiológicas, bem como estiverem dentro prazo de validade, com tipo de embalagem e a rotulagem descritas 
no Anexo V, Especificação dos Gêneros Alimentícios.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 
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2.1 - O CONTRATADO compromete-se a entregar os produtos adquiridos conforme orientações e data pré-
estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação. 

2.2 - A entrega será de forma imediata a contar da data da emissão da ordem de compra pelo CONTRATANTE, 
por meio da Coordenação de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação. 

2.2.1 - Os gêneros alimentícios destinados às unidades de ensino da Zona Rural serão entregues na 
Coordenação Municipal de Alimentação Escolar, localizada na Sede do Município de Guajeru-Ba;

2.2.1.1 - Os produtos destinados às unidades de ensino da Zona Urbana do município serão entregues nas 
respectivas unidades, conforme roteiros com programação de dia, horário e quantidades, informados em até 
05 (cinco) dias úteis pela Coordenação Municipal de Alimentação Escolar; 

2.2.2 - O recebimento das mercadorias será realizado por servidor responsável, indicado pelo órgão do 
CONTRATANTE, no local acima mencionado, devendo este lavrar o respectivo Termo de Recebimento após 
verificação das condições ideais dos gêneros alimentícios adquiridos; 

2.2.3 - Os produtos perecíveis deverão estar devidamente acondicionados e serem transportados em caminhão-
baú refrigerado, conforme determinação da Vigilância Sanitária.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

Pelo fornecimento dos materiais licitados, objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, 
o valor total estimado em R$ 7.658,50 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) por 
meio de depósito/transferência bancária na em nome do contratado, estando incluso neste preço todos os custos, 
tais como: impostos, taxas, descargas, fretes e etc.

3.1 - A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua 
competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário;

3.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da respectiva nota fiscal, 
emitida de acordo com a Ordem de Compra;

3.2.1 - Esta subcláusula somente terá eficácia após a vistoria realizada pelo responsável técnico e manifesta 
anuência do CONTRATANTE;

3.3 - O preço aqui pactuado será fixo e irreajustável, salvo quando, por algum fato ou motivo superveniente, 
devidamente comprovado junto ao CONTRATANTE, as obrigações para uma das partes tornem-se 
demasiadamente onerosas, constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato;

3.4 - Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.3” o contratado deverá solicitar formalmente ao 
CONTRATANTE, por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos 
documentos que sustentem a procedência do pleito;

3.4.1 - Munida da solicitação e documentos mencionados na subcláusula “3.4”, e após estudo de mercado que 
comprove a situação fática descrita, a Gerência de Compras encaminhará o processo à Procuradoria Geral do 
Município para parecer jurídico.
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3.5 - Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte do 
CONTRATANTE e haverá, em consequência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

Este contrato terá vigência de sua assinatura até o dia 31/12/2022, podendo ser rescindido ou prorrogado, nos 
casos previstos em Lei. 

4.1 - Não obstante o prazo do contrato, especificado nesta cláusula, o contratado fica vinculado ao 
CONTRATANTE, para efeito da garantia/validade dos gêneros alimentícios, ficando responsável pela 
substituição, caso estejam defeituosos ou apresentem algum vício. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária da Secretaria Municipal de 
Educação:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.035 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar 
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem 
prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata extinção.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

Constituem obrigações do Contratado:

7.1 - Substituir os produtos em até 72 (setenta e duas) horas, mesmo que entregues e aceitos, desde que 
comprovada à existência de vícios de qualidade ou quantidade, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de 
transporte, bem como, alterações da estabilidade que comprometam a sua integridade.

7.2 - Responsabilizar-se pela execução do contrato, observando todas as condições estabelecidas neste 
instrumento, especialmente as cláusulas primeira e segunda.

7.3 - Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos que causar, por 
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste Contrato.

7.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

7.5 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.
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7.6 - Arquivar pelo período de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda ou congêneres dos produtos 
participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

8.2 - Realizar o devido pagamento, pela execução do contrato, no prazo e valor pactuados.

8.3 - Proceder à 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 - Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato, 
visando a sua regularização.

8.5 - Informar ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, os valores individuais da 
venda dos gêneros alimentícios praticados pelo contratado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura 
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDS.

8.6 - Arquivar pelo período de 05 (cinco) anos, as Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento que 
deverão ser apresentados nas prestações de contas. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - Competirá ao CONTRATANTE, por meio da Unidade Requisitante (Secretaria Municipal de Educação), 
proceder ao acompanhamento da entrega do objeto solicitado, registrar, em relatório, todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas, e encaminhar cópia à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das 
irregularidades apontadas.

9.1.1 - CLÁUSULA DÉCIMA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Fátima Viana de Souza, ocupante do cargo Secretária Municipal de Educação, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

9.1.2 - A ação ou omissão, total ou parcial da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá o contratado, no 
que couber, da responsabilidade na execução do contrato. 

9.2 - O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, pela Comissão ou Servidor encarregado para este 
fim, até a verificação da conformidade do produto com as especificações no prazo de 02 (dois) dias úteis.

9.2.1 - Após o decurso do prazo especificado na subcláusula “9.2”, será lavrado um documento confirmando o 
recebimento definitivo, nos termos do art. 73, II, b da Lei Federal 8.666/93.

9.3 - Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade do contratado por 
vícios ocultos detectados após a emissão do respectivo documento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

O descumprimento pelo contratado das obrigações constantes deste contrato importará com base no art. 87 da Lei 
8666/1993, garantida a ampla defesa, na aplicação das seguintes sanções:

I. Advertência; 
II. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com 

órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e 
Municípios por prazo de até 02 (dois) anos; 

III. Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Guajeru-Ba pelo mesmo prazo 
previsto na alínea anterior; 

IV. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento de qualquer das 
obrigações previstas no Edital e/ou no Contrato, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido 
fixadas penalidades especificas. 

V. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa do contratado. 
VI. Multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) sobre o valor total da contratação, por dia de atraso na 

execução dos serviços, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia de atraso, a multa será 0,7% (sete décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do 
todo ou da parte do serviço não prestado; 

10.1 - A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso na prestação do serviço no todo ou em parte, o contrato 
poderá ser rescindido unilateralmente.

10.2 - O CONTRATANTE, para aplicar qualquer penalidade das previstas acima, deverá notificar o contratado, 
abrindo prazo legal para que se manifeste, respeitando assim, o princípio da ampla defesa e do devido processo 
legal.

10.3 - A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à CONTRATADA o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no Contrato.

10.4 - As sanções acima relacionadas poderão ser cumulativas, contudo, não excederão o montante de 30% do 
valor total do contrato.

10.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Integram o presente contrato, como se nele estivessem na integra transcritas, as cláusulas, condições e 
especificações estabelecidas no Edital do processo de Chamada Pública referido no preâmbulo deste contrato, 
bem como todos os seus anexos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais, bem como 
administrativas previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Caculé-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

13.2 - E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas.

Guajeru-Ba, 15 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

   

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME

_____________________________________
Pollyana dos Santos Malta

Agricultor Contratado

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 037-02/2022

FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR QUE ENTRE SI CELEBRAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME E TAIANE RAMOS 
RODRIGUES DOS SANTOS NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, com sede na Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado 
no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária
Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza,
brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF 
nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba e do outro lado TAIANE RAMOS 
RODRIGUES DOS SANTOS, pessoa física, inscrita no CPF nº 364.523.318-09, com registro de identidade nº 
42.216.984-5, expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado na Fazenda Capinal, zona rural do Município de 
Guajeru, Bahia, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal n° 11.947/2009 e suas resoluções, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 
001/2022, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato, a Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir as 
necessidades da Merenda Escolar do Município, com recursos do FNDE - PNAE nos termos da Chamada 
Pública nº 001/2022, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de anexo 
ou transcrição.

1.1 - O CONTRATADO compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 
CONTRATANTE conforme descrito no Instrumento Convocatório.

1.2 - Todos os produtos descritos no caput desta cláusula devem estar em consonância com as determinações 
contidas nas resoluções da Anvisa/MS; 

1.3 - Os produtos devem ser de primeira qualidade, com embalagem sem amassados, descascados, devidamente 
acondicionados para evitar a contaminação ou deterioração.

1.4 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem com as características organolépticas, físico-químicas e 
microbiológicas, bem como estiverem dentro prazo de validade, com tipo de embalagem e a rotulagem descritas 
no Anexo V, Especificação dos Gêneros Alimentícios.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 
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2.1 - O CONTRATADO compromete-se a entregar os produtos adquiridos conforme orientações e data pré-
estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação. 

2.2 - A entrega será de forma imediata a contar da data da emissão da ordem de compra pelo CONTRATANTE, 
por meio da Coordenação de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação. 

2.2.1 - Os gêneros alimentícios destinados às unidades de ensino da Zona Rural serão entregues na 
Coordenação Municipal de Alimentação Escolar, localizada na Sede do Município de Guajeru-Ba;

2.2.1.1 - Os produtos destinados às unidades de ensino da Zona Urbana do município serão entregues nas 
respectivas unidades, conforme roteiros com programação de dia, horário e quantidades, informados em até 
05 (cinco) dias úteis pela Coordenação Municipal de Alimentação Escolar; 

2.2.2 - O recebimento das mercadorias será realizado por servidor responsável, indicado pelo órgão do 
CONTRATANTE, no local acima mencionado, devendo este lavrar o respectivo Termo de Recebimento após 
verificação das condições ideais dos gêneros alimentícios adquiridos; 

2.2.3 - Os produtos perecíveis deverão estar devidamente acondicionados e serem transportados em caminhão-
baú refrigerado, conforme determinação da Vigilância Sanitária.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

Pelo fornecimento dos materiais licitados, objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, 
o valor total estimado em R$ 7.523,00 (sete mil quinhentos e vinte e três reais) por meio de 
depósito/transferência bancária na em nome do contratado, estando incluso neste preço todos os custos, tais como: 
impostos, taxas, descargas, fretes e etc.

3.1 - A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua 
competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário;

3.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da respectiva nota fiscal, 
emitida de acordo com a Ordem de Compra;

3.2.1 - Esta subcláusula somente terá eficácia após a vistoria realizada pelo responsável técnico e manifesta 
anuência do CONTRATANTE;

3.3 - O preço aqui pactuado será fixo e irreajustável, salvo quando, por algum fato ou motivo superveniente, 
devidamente comprovado junto ao CONTRATANTE, as obrigações para uma das partes tornem-se 
demasiadamente onerosas, constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato;

3.4 - Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.3” o contratado deverá solicitar formalmente ao 
CONTRATANTE, por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos 
documentos que sustentem a procedência do pleito;
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3.4.1 - Munida da solicitação e documentos mencionados na subcláusula “3.4”, e após estudo de mercado que 
comprove a situação fática descrita, a Gerência de Compras encaminhará o processo à Procuradoria Geral do 
Município para parecer jurídico.

3.5 - Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte do 
CONTRATANTE e haverá, em consequência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

Este contrato terá vigência de sua assinatura até o dia 31/12/2022, podendo ser rescindido ou prorrogado, nos 
casos previstos em Lei. 

4.1 - Não obstante o prazo do contrato, especificado nesta cláusula, o contratado fica vinculado ao 
CONTRATANTE, para efeito da garantia/validade dos gêneros alimentícios, ficando responsável pela 
substituição, caso estejam defeituosos ou apresentem algum vício. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária da Secretaria Municipal de 
Educação:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.035 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar 
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem 
prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata extinção.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

Constituem obrigações do Contratado:

7.1 - Substituir os produtos em até 72 (setenta e duas) horas, mesmo que entregues e aceitos, desde que 
comprovada à existência de vícios de qualidade ou quantidade, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de 
transporte, bem como, alterações da estabilidade que comprometam a sua integridade.

7.2 - Responsabilizar-se pela execução do contrato, observando todas as condições estabelecidas neste 
instrumento, especialmente as cláusulas primeira e segunda.

7.3 - Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos que causar, por 
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste Contrato.

7.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.
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7.5 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

7.6 - Arquivar pelo período de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda ou congêneres dos produtos 
participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

8.2 - Realizar o devido pagamento, pela execução do contrato, no prazo e valor pactuados.

8.3 - Proceder à 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 - Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato, 
visando a sua regularização.

8.5 - Informar ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, os valores individuais da 
venda dos gêneros alimentícios praticados pelo contratado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura 
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDS.

8.6 - Arquivar pelo período de 05 (cinco) anos, as Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento que 
deverão ser apresentados nas prestações de contas. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - Competirá ao CONTRATANTE, por meio da Unidade Requisitante (Secretaria Municipal de Educação), 
proceder ao acompanhamento da entrega do objeto solicitado, registrar, em relatório, todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas, e encaminhar cópia à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das 
irregularidades apontadas.

9.1.1 - CLÁUSULA DÉCIMA TER - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Fátima Viana de Souza, ocupante do cargo Secretária Municipal de Educação, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

9.1.2 - A ação ou omissão, total ou parcial da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá o contratado, no 
que couber, da responsabilidade na execução do contrato. 

9.2 - O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, pela Comissão ou Servidor encarregado para este 
fim, até a verificação da conformidade do produto com as especificações no prazo de 02 (dois) dias úteis.

9.2.1 - Após o decurso do prazo especificado na subcláusula “9.2”, será lavrado um documento confirmando o 
recebimento definitivo, nos termos do art. 73, II, b da Lei Federal 8.666/93.
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9.3 - Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade do contratado por 
vícios ocultos detectados após a emissão do respectivo documento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

O descumprimento pelo contratado das obrigações constantes deste contrato importará com base no art. 87 da Lei 
8666/1993, garantida a ampla defesa, na aplicação das seguintes sanções:

I. Advertência; 
II. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com 

órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e 
Municípios por prazo de até 02 (dois) anos; 

III. Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Guajeru-Ba pelo mesmo prazo 
previsto na alínea anterior; 

IV. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento de qualquer das 
obrigações previstas no Edital e/ou no Contrato, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido 
fixadas penalidades especificas. 

V. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa do contratado. 
VI. Multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) sobre o valor total da contratação, por dia de atraso na 

execução dos serviços, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia de atraso, a multa será 0,7% (sete décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do 
todo ou da parte do serviço não prestado; 

10.1 - A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso na prestação do serviço no todo ou em parte, o contrato 
poderá ser rescindido unilateralmente.

10.2 - O CONTRATANTE, para aplicar qualquer penalidade das previstas acima, deverá notificar o contratado, 
abrindo prazo legal para que se manifeste, respeitando assim, o princípio da ampla defesa e do devido processo 
legal.

10.3 - A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à CONTRATADA o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no Contrato.

10.4 - As sanções acima relacionadas poderão ser cumulativas, contudo, não excederão o montante de 30% do 
valor total do contrato.

10.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Integram o presente contrato, como se nele estivessem na integra transcritas, as cláusulas, condições e 
especificações estabelecidas no Edital do processo de Chamada Pública referido no preâmbulo deste contrato, 
bem como todos os seus anexos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
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A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais, bem como 
administrativas previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Caculé-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

13.2 - E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas.

Guajeru-Ba, 15 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

   

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME

_____________________________________
Taiane Ramos Rodrigues dos Santos

Agricultor Contratado

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 036-02/2022

FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR QUE ENTRE SI CELEBRAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME E VALCERI RODRIGUES DE 
ALMEIDA NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, com sede na Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado 
no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária
Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza,
brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF 
nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba e do outro lado VALCERI RODRIGUES DE 
ALMEIDA, pessoa física, inscrita no CPF nº 293.946.098-14, com registro de identidade nº 16.803.314-34, 
expedida pela SSP/BA, residente e domiciliado na Fazenda Olaria, zona rural do Município de Guajeru, Bahia, 
doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 
n° 11.947/2009 e suas resoluções, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 001/2022, resolvem 
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato, a Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir as 
necessidades da Merenda Escolar do Município, com recursos do FNDE - PNAE nos termos da Chamada 
Pública nº 001/2022, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de anexo 
ou transcrição.

1.1 - O CONTRATADO compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 
CONTRATANTE conforme descrito no Instrumento Convocatório.

1.2 - Todos os produtos descritos no caput desta cláusula devem estar em consonância com as determinações 
contidas nas resoluções da Anvisa/MS; 

1.3 - Os produtos devem ser de primeira qualidade, com embalagem sem amassados, descascados, devidamente 
acondicionados para evitar a contaminação ou deterioração.

1.4 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem com as características organolépticas, físico-químicas e 
microbiológicas, bem como estiverem dentro prazo de validade, com tipo de embalagem e a rotulagem descritas
no Anexo V, Especificação dos Gêneros Alimentícios.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 
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2.1 - O CONTRATADO compromete-se a entregar os produtos adquiridos conforme orientações e data pré-
estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação. 

2.2 - A entrega será de forma imediata a contar da data da emissão da ordem de compra pelo CONTRATANTE, 
por meio da Coordenação de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação. 

2.2.1 - Os gêneros alimentícios destinados às unidades de ensino da Zona Rural serão entregues na 
Coordenação Municipal de Alimentação Escolar, localizada na Sede do Município de Guajeru-Ba;

2.2.1.1 - Os produtos destinados às unidades de ensino da Zona Urbana do município serão entregues nas 
respectivas unidades, conforme roteiros com programação de dia, horário e quantidades, informados em até 
05 (cinco) dias úteis pela Coordenação Municipal de Alimentação Escolar; 

2.2.2 - O recebimento das mercadorias será realizado por servidor responsável, indicado pelo órgão do 
CONTRATANTE, no local acima mencionado, devendo este lavrar o respectivo Termo de Recebimento após 
verificação das condições ideais dos gêneros alimentícios adquiridos; 

2.2.3 - Os produtos perecíveis deverão estar devidamente acondicionados e serem transportados em caminhão-
baú refrigerado, conforme determinação da Vigilância Sanitária.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

Pelo fornecimento dos materiais licitados, objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, 
o valor total estimado em R$ 4.533,00 (quatro mil quinhentos e trinta e três reais) por meio de 
depósito/transferência bancária na em nome do contratado, estando incluso neste preço todos os custos, tais como: 
impostos, taxas, descargas, fretes e etc.

3.1 - A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua 
competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário;

3.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da respectiva nota fiscal, 
emitida de acordo com a Ordem de Compra;

3.2.1 - Esta subcláusula somente terá eficácia após a vistoria realizada pelo responsável técnico e manifesta 
anuência do CONTRATANTE;

3.3 - O preço aqui pactuado será fixo e irreajustável, salvo quando, por algum fato ou motivo superveniente, 
devidamente comprovado junto ao CONTRATANTE, as obrigações para uma das partes tornem-se 
demasiadamente onerosas, constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato;

3.4 - Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.3” o contratado deverá solicitar formalmente ao 
CONTRATANTE, por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos 
documentos que sustentem a procedência do pleito;

3.4.1 - Munida da solicitação e documentos mencionados na subcláusula “3.4”, e após estudo de mercado que 
comprove a situação fática descrita, a Gerência de Compras encaminhará o processo à Procuradoria Geral do 
Município para parecer jurídico.
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3.5 - Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte do 
CONTRATANTE e haverá, em consequência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

Este contrato terá vigência de sua assinatura até o dia 31/12/2022, podendo ser rescindido ou prorrogado, nos 
casos previstos em Lei. 

4.1 - Não obstante o prazo do contrato, especificado nesta cláusula, o contratado fica vinculado ao 
CONTRATANTE, para efeito da garantia/validade dos gêneros alimentícios, ficando responsável pela 
substituição, caso estejam defeituosos ou apresentem algum vício. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária da Secretaria Municipal de 
Educação:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.035 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar 
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem 
prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata extinção.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

Constituem obrigações do Contratado:

7.1 - Substituir os produtos em até 72 (setenta e duas) horas, mesmo que entregues e aceitos, desde que 
comprovada à existência de vícios de qualidade ou quantidade, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de 
transporte, bem como, alterações da estabilidade que comprometam a sua integridade.

7.2 - Responsabilizar-se pela execução do contrato, observando todas as condições estabelecidas neste 
instrumento, especialmente as cláusulas primeira e segunda.

7.3 - Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos que causar, por 
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste Contrato.

7.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

7.5 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.
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7.6 - Arquivar pelo período de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda ou congêneres dos produtos 
participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

8.2 - Realizar o devido pagamento, pela execução do contrato, no prazo e valor pactuados.

8.3 - Proceder à 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 - Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato, 
visando a sua regularização.

8.5 - Informar ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, os valores individuais da 
venda dos gêneros alimentícios praticados pelo contratado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura 
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDS.

8.6 - Arquivar pelo período de 05 (cinco) anos, as Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento que 
deverão ser apresentados nas prestações de contas. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - Competirá ao CONTRATANTE, por meio da Unidade Requisitante (Secretaria Municipal de Educação), 
proceder ao acompanhamento da entrega do objeto solicitado, registrar, em relatório, todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas, e encaminhar cópia à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das 
irregularidades apontadas.

9.1.1 - CLÁUSULA DÉCIMA TER - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Fátima Viana de Souza, ocupante do cargo Secretária Municipal de Educação, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

9.1.2 - A ação ou omissão, total ou parcial da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá o contratado, no 
que couber, da responsabilidade na execução do contrato. 

9.2 - O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, pela Comissão ou Servidor encarregado para este 
fim, até a verificação da conformidade do produto com as especificações no prazo de 02 (dois) dias úteis.

9.2.1 - Após o decurso do prazo especificado na subcláusula “9.2”, será lavrado um documento confirmando o 
recebimento definitivo, nos termos do art. 73, II, b da Lei Federal 8.666/93.

9.3 - Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade do contratado por 
vícios ocultos detectados após a emissão do respectivo documento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

O descumprimento pelo contratado das obrigações constantes deste contrato importará com base no art. 87 da Lei 
8666/1993, garantida a ampla defesa, na aplicação das seguintes sanções:

I. Advertência; 
II. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com 

órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e 
Municípios por prazo de até 02 (dois) anos; 

III. Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Guajeru-Ba pelo mesmo prazo 
previsto na alínea anterior; 

IV. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento de qualquer das 
obrigações previstas no Edital e/ou no Contrato, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido 
fixadas penalidades especificas. 

V. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa do contratado. 
VI. Multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) sobre o valor total da contratação, por dia de atraso na 

execução dos serviços, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia de atraso, a multa será 0,7% (sete décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do 
todo ou da parte do serviço não prestado; 

10.1 - A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso na prestação do serviço no todo ou em parte, o contrato 
poderá ser rescindido unilateralmente.

10.2 - O CONTRATANTE, para aplicar qualquer penalidade das previstas acima, deverá notificar o contratado, 
abrindo prazo legal para que se manifeste, respeitando assim, o princípio da ampla defesa e do devido processo 
legal.

10.3 - A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à CONTRATADA o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no Contrato.

10.4 - As sanções acima relacionadas poderão ser cumulativas, contudo, não excederão o montante de 30% do 
valor total do contrato.

10.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Integram o presente contrato, como se nele estivessem na integra transcritas, as cláusulas, condições e 
especificações estabelecidas no Edital do processo de Chamada Pública referido no preâmbulo deste contrato, 
bem como todos os seus anexos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais, bem como 
administrativas previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Fátima Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

13.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Caculé-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

13.2 - E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas.

Guajeru-Ba, 15 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

   

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME

_____________________________________
Valceri Rodrigues de Almeida

Agricultor Contratado

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 038-02/2022

FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR QUE ENTRE SI CELEBRAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME E VALDIR PEREIRA DE 
SOUZA NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, com sede na Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado 
no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária
Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza,
brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF 
nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba e do outro lado VALDIR PEREIRA DE 
SOUZA, pessoa física, inscrita no CPF nº 002.001.385-02, com registro de identidade nº 11.164.299-00, 
expedida pela SSP/BA, residente e domiciliado na Fazenda Capinhão, zona rural do Município de Guajeru, Bahia, 
doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 
n° 11.947/2009 e suas resoluções, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 001/2022, resolvem 
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato, a Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir as 
necessidades da Merenda Escolar do Município, com recursos do FNDE - PNAE nos termos da Chamada 
Pública nº 001/2022, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de anexo 
ou transcrição.

1.1 - O CONTRATADO compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 
CONTRATANTE conforme descrito no Instrumento Convocatório.

1.2 - Todos os produtos descritos no caput desta cláusula devem estar em consonância com as determinações 
contidas nas resoluções da Anvisa/MS; 

1.3 - Os produtos devem ser de primeira qualidade, com embalagem sem amassados, descascados, devidamente 
acondicionados para evitar a contaminação ou deterioração.

1.4 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem com as características organolépticas, físico-químicas e 
microbiológicas, bem como estiverem dentro prazo de validade, com tipo de embalagem e a rotulagem descritas 
no Anexo V, Especificação dos Gêneros Alimentícios.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 
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2.1 - O CONTRATADO compromete-se a entregar os produtos adquiridos conforme orientações e data pré-
estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação. 

2.2 - A entrega será de forma imediata a contar da data da emissão da ordem de compra pelo CONTRATANTE, 
por meio da Coordenação de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação. 

2.2.1 - Os gêneros alimentícios destinados às unidades de ensino da Zona Rural serão entregues na 
Coordenação Municipal de Alimentação Escolar, localizada na Sede do Município de Guajeru-Ba;

2.2.1.1 - Os produtos destinados às unidades de ensino da Zona Urbana do município serão entregues nas 
respectivas unidades, conforme roteiros com programação de dia, horário e quantidades, informados em até 
05 (cinco) dias úteis pela Coordenação Municipal de Alimentação Escolar; 

2.2.2 - O recebimento das mercadorias será realizado por servidor responsável, indicado pelo órgão do 
CONTRATANTE, no local acima mencionado, devendo este lavrar o respectivo Termo de Recebimento após 
verificação das condições ideais dos gêneros alimentícios adquiridos; 

2.2.3 - Os produtos perecíveis deverão estar devidamente acondicionados e serem transportados em caminhão-
baú refrigerado, conforme determinação da Vigilância Sanitária.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

Pelo fornecimento dos materiais licitados, objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, 
o valor total estimado em R$ 7.542,10 (sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e dez centavos) por meio de 
depósito/transferência bancária na em nome do contratado, estando incluso neste preço todos os custos, tais como: 
impostos, taxas, descargas, fretes e etc.

3.1 - A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua 
competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário;

3.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da respectiva nota fiscal, 
emitida de acordo com a Ordem de Compra;

3.2.1 - Esta subcláusula somente terá eficácia após a vistoria realizada pelo responsável técnico e manifesta 
anuência do CONTRATANTE;

3.3 - O preço aqui pactuado será fixo e irreajustável, salvo quando, por algum fato ou motivo superveniente, 
devidamente comprovado junto ao CONTRATANTE, as obrigações para uma das partes tornem-se 
demasiadamente onerosas, constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato;

3.4 - Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.3” o contratado deverá solicitar formalmente ao 
CONTRATANTE, por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos 
documentos que sustentem a procedência do pleito;

3.4.1 - Munida da solicitação e documentos mencionados na subcláusula “3.4”, e após estudo de mercado que 
comprove a situação fática descrita, a Gerência de Compras encaminhará o processo à Procuradoria Geral do 
Município para parecer jurídico.
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3.5 - Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte do 
CONTRATANTE e haverá, em consequência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

Este contrato terá vigência de sua assinatura até o dia 31/12/2022, podendo ser rescindido ou prorrogado, nos 
casos previstos em Lei. 

4.1 - Não obstante o prazo do contrato, especificado nesta cláusula, o contratado fica vinculado ao 
CONTRATANTE, para efeito da garantia/validade dos gêneros alimentícios, ficando responsável pela 
substituição, caso estejam defeituosos ou apresentem algum vício. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária da Secretaria Municipal de 
Educação:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.035 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar 
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem 
prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata extinção.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

Constituem obrigações do Contratado:

7.1 - Substituir os produtos em até 72 (setenta e duas) horas, mesmo que entregues e aceitos, desde que 
comprovada à existência de vícios de qualidade ou quantidade, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de 
transporte, bem como, alterações da estabilidade que comprometam a sua integridade.

7.2 - Responsabilizar-se pela execução do contrato, observando todas as condições estabelecidas neste 
instrumento, especialmente as cláusulas primeira e segunda.

7.3 - Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos que causar, por 
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste Contrato.

7.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

7.5 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.
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7.6 - Arquivar pelo período de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda ou congêneres dos produtos 
participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

8.2 - Realizar o devido pagamento, pela execução do contrato, no prazo e valor pactuados.

8.3 - Proceder à 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 - Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato, 
visando a sua regularização.

8.5 - Informar ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, os valores individuais da 
venda dos gêneros alimentícios praticados pelo contratado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura 
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDS.

8.6 - Arquivar pelo período de 05 (cinco) anos, as Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento que 
deverão ser apresentados nas prestações de contas. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - Competirá ao CONTRATANTE, por meio da Unidade Requisitante (Secretaria Municipal de Educação), 
proceder ao acompanhamento da entrega do objeto solicitado, registrar, em relatório, todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas, e encaminhar cópia à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das 
irregularidades apontadas.

9.1.1 - CLÁUSULA DÉCIMA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Fátima Viana de Souza, ocupante do cargo Secretária Municipal de Educação, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

9.1.2 - A ação ou omissão, total ou parcial da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá o contratado, no 
que couber, da responsabilidade na execução do contrato. 

9.2 - O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, pela Comissão ou Servidor encarregado para este 
fim, até a verificação da conformidade do produto com as especificações no prazo de 02 (dois) dias úteis.

9.2.1 - Após o decurso do prazo especificado na subcláusula “9.2”, será lavrado um documento confirmando o 
recebimento definitivo, nos termos do art. 73, II, b da Lei Federal 8.666/93.

9.3 - Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade do contratado por 
vícios ocultos detectados após a emissão do respectivo documento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

O descumprimento pelo contratado das obrigações constantes deste contrato importará com base no art. 87 da Lei 
8666/1993, garantida a ampla defesa, na aplicação das seguintes sanções:

I. Advertência; 
II. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com 

órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e 
Municípios por prazo de até 02 (dois) anos; 

III. Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Guajeru-Ba pelo mesmo prazo 
previsto na alínea anterior; 

IV. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento de qualquer das 
obrigações previstas no Edital e/ou no Contrato, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido 
fixadas penalidades especificas. 

V. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa do contratado. 
VI. Multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) sobre o valor total da contratação, por dia de atraso na 

execução dos serviços, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia de atraso, a multa será 0,7% (sete décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do 
todo ou da parte do serviço não prestado; 

10.1 - A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso na prestação do serviço no todo ou em parte, o contrato 
poderá ser rescindido unilateralmente.

10.2 - O CONTRATANTE, para aplicar qualquer penalidade das previstas acima, deverá notificar o contratado, 
abrindo prazo legal para que se manifeste, respeitando assim, o princípio da ampla defesa e do devido processo 
legal.

10.3 - A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à CONTRATADA o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no Contrato.

10.4 - As sanções acima relacionadas poderão ser cumulativas, contudo, não excederão o montante de 30% do 
valor total do contrato.

10.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Integram o presente contrato, como se nele estivessem na integra transcritas, as cláusulas, condições e 
especificações estabelecidas no Edital do processo de Chamada Pública referido no preâmbulo deste contrato, 
bem como todos os seus anexos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais, bem como 
administrativas previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Caculé-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

13.2 - E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas.

Guajeru-Ba, 15 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

   

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME

_____________________________________
Valdir Pereira de Souza

Agricultor Contratado

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 032-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME E
A EMPRESA ZITA MARTINS SILVEIRA 
PORTO-ME NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-
Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. 
Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, 
CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67
expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, e do 
outro lado a empresa ZITA MARTINS SILVEIRA PORTO-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 02.808.803/0001-00, com sede na Praça Deoclides Pereira Dias, nº 18, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, 
representada neste ato por Zita Martins Silveira Porto, brasileira, viúva, empresária, com registro de identidade nº 
04.389.492-50, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 465.664.655-53, residente e domiciliada na Praça Jesuíno 
Pereira de Souza, nº 51, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos 
termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 001/2022 e na Ata de Registro de 
Preços 006/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender 
as necessidades da Merenda Escolar, conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 
001/2022 e na Ata de Registro de Preços 006/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022, com vigência a partir da data 
de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.035 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
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CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata
de Registro de Preços n° 006/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: netamartins8@hotmail.com
Fac-Simile: (77) 3417-2039

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
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g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 001/2022 e Ata de Registro de Preços n° 006/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do 
presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 11 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_____________________________________
Zita Martins Silveira Porto-ME

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022

Em 11 de Fevereiro de 2022, de um lado o MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação Praça 
Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-
04, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan 
Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela 
SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, 
zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da 
cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, 
residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, responsáveis pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022,
e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 10/02/2022, doravante 
denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal 
nº 116, de 24 de Novembro de 2014, têm entre si, justo e avençado a presente Ata de Registro de Preços que, 
quando publicada, terá efeito de Compromisso de Fornecimento, observada as condições estabelecidas no 
Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o 
Compromisso de Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar, por um período de 10 (dez) meses, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Licitante Registrada: ZITA MARTINS SILVEIRA PORTO-ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 02.808.803/0001-00, com sede na Praça Deoclides Pereira Dias, nº 18, centro, na cidade 
de Guajeru, Bahia, representada neste ato por Zita Martins Silveira Porto, brasileira, viúva, empresária, com 
registro de identidade nº 04.389.492-50, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 465.664.655-53, 
residente e domiciliada na Praça Jesuíno Pereira de Souza, nº 51, centro, na cidade de Guajeru, Bahia.

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

LOTE 01

1 30 KG

Farinha de trigo - Produto obtido a partir de cereal 
limpo, desgerminado e são, isento de matéria prima 
terrosa e em perfeito estado de conservação. Com 
aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente 
amarelada, cheiro e sabor próprios; sem fermento. 
Embalagem plástica de 1 kg. A embalagem deverá 
conter os dados de identificação e informação 
nutricional do produto.

BRANDINI R$       4,65 R$           139,50 
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2 100 Kg

Farinha de aveia - Produto obtido a partir de cereal 
limpo, desgerminado e são, isento de matéria prima 
terrosa e em perfeito estado de conservação. Com 
cheiro e sabor próprios; sem fermento. Embalagem 
plástica de 200 gramas.

NATURALE R$      13,90 R$        1.390,00 

3 200 Kg

Achocolatado em Pó (Chocolate)- Achocolatado, 
em pó solúvel, obtido de matérias-primas sãs e 
limpo, isentas de matérias terrosas, de parasitas, 
detritos animais, cascas de semente de cacau e 
outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, 
cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor 
doce, próprio. Embalagem: pacote de filme de 
poliéster metalizado com polietileno, resistente, 
hermeticamente lacrado, contendo peso líquido de 
400g. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de fabricação, data 
de validade, condições de armazenagem, quantidade 
do produto e registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não 
deverá exceder 50% do prazo de validade.

APTI CHOCO 
TEEN R$      10,98 R$        2.196,00 

4 8.500 Kg

Açúcar Cristal- Açúcar tipo cristal, branco, de 
primeira qualidade, origem vegetal, contendo no 
mínimo 8,3% de sacarose de cana-de-açúcar, livre 
de fermentação, isento de matéria terrosa, de 
parasitos e de detritos animais e vegetais. Aparência, 
cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. 
Acondicionado em saco de polietileno íntegro, 
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, 
contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de 
lote, data de fabricação, data de validade, condições 
de armazenagem, quantidade do produto e registro 
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% 
do prazo de validade. 

EUROÇÚCAR R$       3,94 R$      33.490,00 

5 500 Kg

Café - Café em pó, torrado e moído, isento de 
matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais ou 
vegetais. Embalagem: saco de polietileno íntegro, 
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, 
contendo 250g de peso líquido. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número de lote, data de fabricação, data de validade, 
condições de armazenagem, quantidade do produto e 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 
50% do prazo de validade. Seguir Normas Técnicas 
Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78.

ITAIGARA R$      27,17 R$       13.585,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$       50.800,50 
LOTE 02
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6 2.000 Kg

Leite em pó, integral. Produto obtido por 
desidratação do leite de vaca integral e apto para a 
alimentação humana mediante processos 
tecnologicamente adequados. Fabricado a partir de 
matéria-prima selecionada, isento de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Livre 
de umidade e fermentação. Sem adição de soro de 
leite. Aspecto: pó uniforme, sem grumos; cor: 
branco amarelado; com teor de gordura maior ou 
igual a 26%, odor e sabor: agradável, não rançoso, 
semelhante ao leite fluido. Embalagem: pacote de 
filme de poliéster metalizado com polietileno, 
resistente, hermeticamente lacrado, contendo peso 
líquido de 200g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de 
lote, data de fabricação, data de validade, condições 
de armazenagem, quantidade do produto e registro 
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% 
do prazo de validade.

CCGL R$      28,05 R$       56.100,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$       56.100,00 
LOTE 04

7 9.000 Kg

Arroz parbolizado, classe longo fino, tipo 1, isento 
de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais 
ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno íntegro, 
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, 
contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número de lote, data de fabricação, data de validade, 
condições de armazenagem, quantidade do produto e 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 
50% do prazo de
validade. Seguir Normas Técnicas Especiais 
descritas na Resolução CNNPA nº 12/78.

CHINÊS R$       3,82 R$      34.380,00 

8 700 Kg

Arroz, branco, tipo 1, beneficiado, polido, com no 
mínimo 90% de grãos inteiros, isento de matéria 
terrosa, de parasitos, de detritos animais ou vegetais. 
Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo, 
contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de 
lote, data de fabricação, data de validade, condições 
de armazenagem, quantidade do produto e registro 
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% 
do prazo de validade. Seguir Normas Técnicas 
Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78. 

CHINÊS R$       3,90 R$         2.730,00 
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9 9.000 Kg

Feijão Carioca- Feijão carioquinha tipo 1, classe 
carioquinha, isento de matéria terrosa, de parasitos, 
de detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos 
ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, 
mofados e carunchados que prejudiquem sua 
aparência e qualidade, produção de última safra. 
Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo, 
contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de 
lote, data de fabricação, data de validade, condições 
de armazenagem, quantidade do produto e registro 
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% 
do prazo de validade. Seguir Normas.

SEMPRE 
VERDE R$       5,34 R$      48.060,00 

10 150 Kg

Feijão preto, tipo 1, isento de matéria terrosa, de 
parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedaços 
de grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, 
manchados, mofados, carunchados e descoloridos 
que prejudiquem sua aparência e qualidade, 
produção de última safra. Embalagem: saco de 
polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso 
líquido. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de fabricação, data 
de validade, condições de armazenagem, quantidade 
do produto e registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não 
deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir 
Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução
CNNPA nº 12/78.

SEMPRE BOM R$       7,72 R$        1.158,00 

11 900 Latas

Óleo de soja- Óleo vegetal de soja, tipo 1, refinado, 
puro, comestível, rico em vitamina E, preparado a 
partir de grãos de soja sãos e limpos. Aspecto: 
liquido uniforme, não rançoso; cor: amarelo claro; 
odor e sabor: característico. Embalagem garrafa
plástica de 900 ml, acondicionado em caixas 
lacradas, limpas, secas, não violada, resistente, que 
garantam a integridade do produto até o momento 
do consumo. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de fabricação, data de validade, condições 
de armazenagem, quantidade do produto e registro 
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% 
do prazo de validade.

SOYA R$       7,08 R$        6.372,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$       92.700,00 
LOTE 09

12 200 Kg

Extrato de tomate- Produto industrializado 
preparado com tomate, açúcar e sal. Embalagem 
sache de 140 ou 340 gramas. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de 
lote, data de fabricação, data de validade, condições 

NOTA 10 R$       3,38 R$           676,00 
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de armazenagem, quantidade do produto e registro 
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% 
do prazo de validade

13 8.000 Kg

Macarrão espaguete - Macarrão longo sem ovos, 
tipo espaguete, submetido a processo de secagem,  
condicionado   em   saco   de   polietileno   íntegro,  
atóxico,   resistente,   vedado hermeticamente  e  
limpo,  contendo  500g  de  peso  líquido.  A  
embalagem  deverá conter externamente  os  dados  
de  identificação  e  procedência,  informação  
nutricional,  número  de lote, data de fabricação, 
data de validade, condições de armazenagem, 
quantidade do produto
e  registro  no  Ministério  da  Agricultura  e/ou  
Ministério  da  Saúde.  No  ato  da  entrega  não 
deverá exceder 50% do prazo de validade.

SPAGUETTO R$       4,10 R$       32.800,00 

14 20 Kg

Margarina- Produto industrializado contendo 60% 
de lipídeos, a base de: óleos vegetais líquidos e 
hidrogenados / água / sal / leite em pó reconstituído / 
Vit. A (15 000 UI/kg) / beta caroteno, aroma de 
manteiga idêntico ao natural / corante natural de 
urucum / cúrcuma, embalado em potes plásticos, 
fechados, e proveniente de estabelecimento sob 
inspeção oficial. A embalagem de 250g, deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de 
lote, data de fabricação, data de validade, condições 
de armazenagem, quantidade do produto e registro 
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% 
do prazo de validade.

SOYA R$       8,46 R$           169,20 

15 200 Kg

Sal - Sal refinado de mesa, iodado. Cloreto de sódio 
extraído de fontes naturais, recristalizado com teor 
mínimo de 98,5 % de cloreto de sódio sobre a 
substância seca, adicionado de antiumectante e iodo. 
Características sensoriais: aparência: cristais de 
granulação uniforme, não devendo estar pegajoso ou 
empedrado; cor: branca; odor: inodoro; sabor: 
característico (salino). Acondicionado em saco de 
polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso 
líquido. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de fabricação, data 
de validade, condições de armazenagem, quantidade 
do produto e registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não 
deverá exceder 50% do prazo de validade.

NOTA 10 R$       0,77 R$           154,00 
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16 1.500 Dz

Ovo de galinha - Classe A, tipo 3 grande. Produto 
fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem 
manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; 
acondicionados em embalagem apropriada com 30 
unidades. Proveniente de avicultor com inspeção 
oficial, devendo atender às exigências do 
Regulamento interno de inspeção de Produtos de 
Origem Animal- RISPOA/MA Resolução n° 05 de 
05/7/91 - CIPOA/MA

SOMAI R$       4,28 R$        6.420,00 

17 15 Und
Achocolatado diet (sem adição de açúcar) -
Achocolatado em pó para ingestão controlada de 
açúcares. Acondicionado em embalagens de 210g

GOLD R$      10,41 R$           156,15 

18 15 Und Adoçante dietético artificial líquido: A base de 
Sucralose, contendo 25 ml. LINEA R$       2,80 R$             42,00

19 15 Kg

Arroz integral - Longo fino, tipo 1 integral em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não 
violados, resistentes, acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. De acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa Pct 1 kg.

CHINÊS R$       3,71 R$             55,65 

20 30 Pcts

Biscoito salgado integral- Deve Conter farinha de 
trigo e fubá de milho enriquecido com Ferro e Ácido 
Fólico. Composição nutricional (média) por 30g de 
produto: contendo no mínimo 2,5g de fibras, no 
máximo 348mg de sódio (15% VD) e até 0,8g 
gordura trans.

PETYAN R$       4,96 R$            148,80 

21 15 Kg

Leite em pó desnatado - (embalagem com 200 g, 
com dados de idenificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e de 
acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da 
anvisa/ms. O produto devera ter registro no 
ministério da saúde e/ou ministério da agricultura. 
características: a) organolépticas: aspecto pó 
uniforme sem grânulos; cor branco amarelada; odor 
e sabor agradável, não rançoso, semelhante ao do 
leite fluido; b) físico químicas proteína mínimo 20 
%; gordura 0%; umidade máximo 3,5 %; acidez em 
sólidos não gordurosos máximo 18 % ; solubilidade 
mínimo 98 %; amido ausência; soro ausência; c) 
microbiológicas salmonella em 25 g ausência 
coliformes a 45° c máximo 10/g staphylococcus 
coagulase ( + ) máximo 10 (2)/g bacillus cerens 
máximo 5 x 10 (3)/g e) microscópicas - sujidades, 
larvas e parasitas ausência. validade 12 meses 
embalagem: saco de poliéster aluminizado, rotulado

ITAMBÉ R$      21,70 R$           325,50 

22 10 Kg

Macarrão integral- Longo fino, contendo Farinha 
de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, em sacos plásticos transparentes 
e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

GALO R$       3,97 R$             39,70 
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partir da data de entrega, embalagens de 500 gr.

23 2.000 Pcts

MILHO PARA CANJICA - Obtido de grãos de 
sabor próprio, com ausência de umidade; atóxica, 
resistente, deverá ISENTO DE SUJIDADES, 
PARASITAS E LARVAS. Embalagem plástica 
flexível, atóxico, resistente, deverá estar 
acondicionado em embalagem de 500 (quinhentos) 
gr, as embalagem devem conter a validade mínima 
de 6 meses

NUTRISIL R$       2,85 R$        5.700,00 

24 100 Kg

Milho pipoca, tipo 1, preparado com matérias-
primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, 
parasitos e detritos animais ou vegetais. Embalagem: 
saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo, contendo 500g de 
peso líquido. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de 
lote, data de fabricação, data de validade, condições 
de armazenagem, quantidade do produto e registro 
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% 
do prazo de validade. Seguir Normas Técnicas 
Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78 

NUTRISIL R$       3,33 R$           333,00 

25 14.000 Und

Iogurte tipo chupetinha- 120 gramas-sabor 
Morango produto obtido através de leite e/ou leite 
reconstituído padronizado em seu conteúdo de 
gorduras, contendo polpa de frutas no sabor 
morango. O iogurte deverá ser isento de 
contaminação, sujidades e corpos estranhos, não 
serão permitidos embalagens danificadas.

NORTE VIDA R$       1,17 R$      16.380,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 09 R$       63.400,00 
LOTE 10

26 50 Kg

Leite Isento de Lactose- Leite em pó, obtido por 
desidratação mediante processos tecnologicamente 
adequados. Produto ISENTO de lactose, fabricado 
através de matéria prima selecionada, não contendo 
matéria terrosa, parasitos, larvas, detritos de animais 
e vegetais. Livre de umidade e fermentação. Sem 
adição do soro do leite. Aspecto: pó uniforme, sem 
grumos; cor: branca amarelada; com teor de gordura 
maior ou igual a 26%, odor e sabor agradável, não 
rançoso, semelhante ao leite fluido. Embalagem: 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número o lote, data de fabricação e validade, deve 
conter a notificação visível: isento de lactose.

NINHO R$      43,92 R$        2.196,00 

27 65 UNID

Iogurte Isento de Lactose- Iogurte sabor Morango 
Morango , 140 g, isento de lactose. O produto 
deverá ser isento de contaminação, sujidades e 
corpos estranhos. A embalagem deve conter 
informações nutricionais, data de fabricação e 
validade e a notificação de forma visível: Isento de 
Lactose)

DANONE R$       2,62 R$            170,30 
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28 15 Kg

Achocolatado Isento de Lactose- Achocolatado em 
pó isento de lactose.Embalagem deve conter 
informação nutricional, data de fabricação e 
validade e notificação visível: isento de lactose.

LINEA R$      12,87 R$            193,05 

VALOR TOTAL DO LOTE 10 R$         2.559,35 
VALOR TOTAL R$     265.559,85 

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado 
pela Prefeitura mediante emissão de autorização Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital 
do Pregão Eletrônico nº 001/2022, sendo que esta Ata de Registro de Preços não caracteriza-se como 
instrumento contratual, mas apenas expectativa de fornecimento.

2.1 - O compromisso de entrega (contratação) só estará caracterizado mediante Autorização de 
Fornecimento, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2022.

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado 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 066, de 07 de 
maio de 2013, 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 10 (dez)
meses contados a partir da data de sua assinatura.

5.1 - O Fornecedor Registrado deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

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 Fornecimento será o 
Foro da Comarca de Caculé-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 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.

Guajeru-Ba, 11 de Fevereiro de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_______________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_______________________________
Zita Martins Silveira Porto-ME

Empresa Registrada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 033-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-
FME E A EMPRESA COMERCIAL DE 
ALIMENTOS PACA - ME NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-
Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. 
Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, 
CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67
expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, e do 
outro lado a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS PACA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 09.441.451/0001-39, com sede na Praça do Mercado, nº 20, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, 
representada neste ato por Maurilio da Paixão Matos, brasileiro, casado, empresário, com registro de identidade nº 
01.570.515.36, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF nº 478.299.586-53, residente e domiciliado na cidade de 
Malhada de Pedras, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 001/2022 e na Ata de Registro de Preços 007/2022, resolvem celebrar 
o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender 
as necessidades da Merenda Escolar, conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 
001/2022 e na Ata de Registro de Preços 007/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 18.000,00 (dezoito
mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022, com vigência a partir da data 
de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.035 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
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CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata
de Registro de Preços n° 007/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: pacamatos@gmail.com
Fac-Simile: (77) 3449-2288

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 001/2022 e Ata de Registro de Preços n° 007/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do 
presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 11 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_____________________________________
Comercial de Alimentos Paca - Me

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2640/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022

Em 11 de Fevereiro de 2022, de um lado o MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, neste ato 
denominada simplesmente PREFEITURA, representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 
11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de 
Guajeru-Ba, responsáveis pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, e de outro lado, a empresa adjudicatária 
nos itens abaixo, homologada em 10/02/2022, doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 116, de 24 de Novembro de 2014, têm entre si, justo e 
avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de 
Fornecimento, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se 
seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o 
Compromisso de Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Merenda Escolar,
por um período de 10 (dez) meses, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Licitante Registrada: COMERCIAL DE ALIMENTOS PACA - ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 09.441.451/0001-39, com sede na Praça do Mercado, nº 20, na cidade de Malhada de Pedras, 
Bahia, representada neste ato por Maurilio da Paixão Matos, brasileiro, casado, empresário, com registro de 
identidade nº 01.570.515.36, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF nº 478.299.586-53, residente e domiciliado 
na cidade de Malhada de Pedras, Bahia.

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO TOTAL

LOTE 03

7 2.500 pcts

Biscoito doce- Biscoito doce, tipo maisena, 
acondicionados em pacotes impermeáveis 
de 400grs, embalagem primária,secundária e 
terciária. Deverá conter no rótulo ou 
impresso na embalagem os dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de 
validade.

Petyan R$3,49 R$8.725,00

8 3.500 pcts

Biscoito salgado - Biscoito salgado, tipo 
Cream cracker, amanteigado, 
acondicionados em pacotes impermeáveis 
de 400grs, embalagem primária, secundária 

Petyan R$3,55 R$12.425,00
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e terciária. Deverá conter no rótulo ou 
impresso na embalagem os dados do 
fabricante, data
de fabricação e prazo de validade. No ato da 
entrega não poderá ter transcorrido mais de 
50% do prazo de validade.

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$21.150,00
VALOR TOTAL R$21.150,00

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela 
Prefeitura mediante emissão de autorização Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do 
Pregão Eletrônico nº 001/2022, sendo que esta Ata de Registro de Preços não caracteriza-se como instrumento 
contratual, mas apenas expectativa de fornecimento.

2.1 - O compromisso de entrega (contratação) só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento,
decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2022.

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado 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 066, de 07 de maio 
de 2013, 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 10 (dez) meses 
contados a partir da data de sua assinatura.

5.1 - O Fornecedor Registrado deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

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 Fornecimento será o Foro da
Comarca de Caculé-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 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.

Guajeru-Ba, 11 de Fevereiro de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_______________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_______________________________
Comercial de Alimentos Paca - Me

Empresa Registrada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 035-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-
FME E A EMPRESA FELÍCIO 
RODRIGUES RIBEIRO NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-
Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. 
Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, 
CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67
expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, e do 
outro lado a empresa FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
18.584.332/00001-26, com sede na Rua Adenir Pereira da Silva, s/n, Cenro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada 
neste ato por Olegário Rodrigues de Aguiar, brasileiro, casado, motorista, com registro de identidade nº 16.537.715-18, 
expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 155.601.908-45, Rua Osvalod José de Deus, nº 410, Centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações e no Pregão Eletrônico nº 001/2022 e na Ata de Registro de Preços 009/2022, resolvem celebrar o 
presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender 
as necessidades da Merenda Escolar, conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 
001/2022 e na Ata de Registro de Preços 009/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022, com vigência a partir da data 
de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.035 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
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CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata
de Registro de Preços n° 009/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: feliciofelicio1@hotmail.com
Fac-Simile: (77) 98853-2212

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 001/2022 e Ata de Registro de Preços n° 009/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do 
presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Guajeru-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 11 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_____________________________________
Felício Rodrigues Ribeiro

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022

Em 11 de Fevereiro de 2022, de um lado o MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, neste ato 
denominada simplesmente PREFEITURA, representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 
11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de 
Guajeru-Ba, responsáveis pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, e de outro lado, a empresa adjudicatária 
nos itens abaixo, homologada em 08/04/2021, doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 116, de 24 de Novembro de 2014, têm entre si, justo e 
avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de 
Fornecimento, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se 
seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o 
Compromisso de Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Merenda Escolar,
por um período de 10 (dez) meses, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Licitante Registrada: FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
18.584.332/00001-26, com sede na Rua Adenir Pereira da Silva, s/n, Cenro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada 
neste ato por Olegário Rodrigues de Aguiar, brasileiro, casado, motorista, com registro de identidade nº 16.537.715-18, 
expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 155.601.908-45, Rua Osvalod José de Deus, nº 410, Centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia.
ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR

UNITÁRIO TOTAL
LOTE 06

14 500 Kg

Carne bovina – Músculo- Carne Bovina, tipo músculo, 
congelada, contendo no máximo 20% de gordura, embalada em 
saco plástico de polietileno apropriado, de acordo com as 
normas. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. Transportar até a entrega final em condições de temperatura 
adequada, devidamente acondicionados em isopor. No ato da 
entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de 
validade.

CHULETÃO R$          27,10 R$      13.550,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 06 R$ 13.550,00
LOTE 07

16 1.700 Kg
Carne moída- Carne Bovina, moída, de 2ª qualidade, congelada, 
contendo no máximo 20% de gordura, embalada em saco 
plástico de polietileno apropriado e de acordo com as normas. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 

CHULETÃO R$15,88 R$27.000,00
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identificação e procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. Transportar até a entrega final em condições de temperatura 
adequada. No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 
50% do prazo de validade.

VALOR TOTAL DO LOTE 07 R$ 27.000,00
LOTE 08

16 2.500 Kg

Peito de frango - Carne de frango, tipo peito com osso, 
congelado, aspecto próprio, não amolecido nem pegajoso, cor 
próprio, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. Embalagem contendo 
aproximadamente 1 kg, acondicionados em sacos de ráfia ou 
caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de fabricação, data de validade, condições 
de armazenagem, quantidade do produto e número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. Transportar até a entrega final em condições de temperatura 
adequada. No ato entrega não poderá ter transcorrido mais de 
50% do prazo de validade.

FRICELL R$12,28 R$30.700,00

VALOR TOTAL DO LOTE 08 R$ 30.700,00
VALOR TOTAL R$ 71.250,00

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela 
Prefeitura mediante emissão de autorização Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 001/2022, sendo que esta Ata de Registro de Preços não caracteriza-se como instrumento contratual, mas 
apenas expectativa de fornecimento.

2.1 - O compromisso de entrega (contratação) só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, 
decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2022.

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado 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 066, de 07 de maio de 
2013, 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 10 (dez) meses 
contados a partir da data de sua assinatura.

5.1 - O Fornecedor Registrado deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.
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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 Fornecimento será o Foro da
Comarca de Guajeru-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 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.

Guajeru-Ba, 11 de Fevereiro de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_______________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_______________________________
Felício Rodrigues Ribeiro

Empresa Registrada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 034-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-
FME E A EMPRESA SILVIO DE SOUZA 
SANTOS DE GUAJERU-ME NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-
Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. 
Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, 
CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 
expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, e do 
outro lado a empresa SILVIO DE SOUZA SANTOS DE GUAJERU-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 74.131.103/0001-27, com sede na Avenida João da Silva Coutinho, nº 150, Centro, na cidade de Guajeru, 
Bahia, representada neste ato por Silvio de Souza Santos, brasileiro, casado, empresario, com registro de identidade nº 
05.129.984-42, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 188.520.788-35, residente e domiciliada na Avenida João 
da Silva Coutinho, s/n, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos 
termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 001/2022 e na Ata de Registro de 
Preços 008/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender 
as necessidades da Merenda Escolar, conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 
001/2022 e na Ata de Registro de Preços 008/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme necessidades da 
contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022, com vigência a partir da data 
de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.035 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
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CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata
de Registro de Preços n° 008/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: cristiana.miranda1975@bol.com.br 
Fac-Simile: (077) 98837-1576

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
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g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 001/2022 e Ata de Registro de Preços n° 008/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do 
presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 11 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_____________________________________
Silvio de Souza Santos de Guajeru-Me

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022

Em 11 de Fevereiro de 2022, de um lado o MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação Praça 
Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-
04, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan 
Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela 
SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, 
zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da 
cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, 
residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, responsáveis pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022,
e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 10/02/2022, doravante 
denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal 
nº 116, de 24 de Novembro de 2014, têm entre si, justo e avençado a presente Ata de Registro de Preços que, 
quando publicada, terá efeito de Compromisso de Fornecimento, observada as condições estabelecidas no 
Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o 
Compromisso de Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar, por um período de 11 (onze) meses, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Licitante Registrada: SILVIO DE SOUZA SANTOS DE GUAJERU-ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 74.131.103/0001-27, com sede na Avenida João da Silva Coutinho, nº 150, 
Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada neste ato por Silvio de Souza Santos, brasileiro, casado, 
empresario, com registro de identidade nº 05.129.984-42, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 
188.520.788-35, residente e domiciliada na Avenida João da Silva Coutinho, s/n, Centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia.

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO TOTAL

LOTE 05

14 66.000 UN

Pão salgado, tipo francês, produto 
obtido pela cocção, em condições 
tecnologicamente adequadas, de uma 
massa fermentada, preparada com 
farinha de trigo e ou outras farinhas que 
contenham naturalmente proteínas 
formadoras de glúten ou adicionadas 
das mesmas e água, podendo conter 

Renascer R$0,59 R$38.940,00
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outros ingredientes. De sabor 
levemente adocicado. Deverá pesar 50 
grs. Produzido no dia anterior ao 
consumo. Entregue em sacos 
transparentes lacrados (com 10 unid). 
Deverá ser apresentado Laudo de 
Inspeção Sanitária do Estabelecimento. 
Seguir Normas Técnicas Especiais 
descritas na Resolução CNNPA nº 12, 
publicada no D.O. de 24/07/78 e 
Resolução - RDC nº 90, de 17 de 
outubro de 2000.

VALOR TOTAL DO LOTE 05 R$ 38.940,00
VALOR TOTAL R$ 38.940,00

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado 
pela Prefeitura mediante emissão de autorização Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital 
do Pregão Eletrônico nº 001/2022, sendo que esta Ata de Registro de Preços não caracteriza-se como 
instrumento contratual, mas apenas expectativa de fornecimento.

2.1 - O compromisso de entrega (contratação) só estará caracterizado mediante Autorização de 
Fornecimento, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2022.

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado 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 066, de 07 de 
maio de 2013, 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 11 onze)
meses contados a partir da data de sua assinatura.

5.1 - O Fornecedor Registrado deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.
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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 Fornecimento será o 
Foro da Comarca de Caculé-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 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.

Guajeru-Ba, 11 de Fevereiro de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_______________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_______________________________
Silvio de Souza Santos de Guajeru-Me

Empresa Registrada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 681

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 027-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E RAFAEL 
SOUZA ROCHA NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado RAFAEL 
SOUZA ROCHA, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade nº 16.396.205-75, 
expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 857.862.345-25, residente e domiciliada na Povoado de 
Lagedo, nº 593, Zona Rural do Municipio de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA,
com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação
nº 068/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas 
e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços de 
pedreiro de forma exepcional e temporária para atender as necessidades na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, com carga horária de até 150 (cento e cinquenta) horas mensais,
conforme especificações constantes no do processo de Dispensa de Licitação nº 068/2022, com 
base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
3.939,00 (três mil novecentos e trinta e nove reais).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 26,26 (vinte e 
seis reais e vinte e seis centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto 
Sobre Serviços (ISSQN), pela contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
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Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato será por um período de até 2 
(dois) meses, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por 
ambas as partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.
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CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. José 
Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração e Planejamento, como 
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 08 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Rafael Souza Rocha

Contratado
TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 028-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E JOSÉ SOUZA 
COUTINHO NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado JOSÉ SOUZA 
COUTINHO, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade nº 16.721.830-14, expedida 
pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 086.935.068-46, residente e domiciliada na Povoado de Cancela, nº 
160, Zona Rural do Municipio de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base 
nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 
069/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços de 
pedreiro de forma exepcional e temporária para atender as necessidades na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, com carga horária de até 130 (cento e trinta) horas mensais,
conforme especificações constantes no do processo de Dispensa de Licitação nº 069/2022, com 
base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
3.413,80 (três mil quatrocentos e treze reais e oitenta centavos).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 26,26 (vinte e 
seis reais e vinte e seis centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto 
Sobre Serviços (ISSQN), pela contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
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Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato será por um período de até 2 
(dois) meses, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por 
ambas as partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. José 
Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração e Planejamento, como 
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 08 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
José Souza Coutinho

Contratado
TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 029-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E JOSÉ DA 
ROCHA NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado JOSÉ DA 
ROCHA, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade nº 04.328.045-52, expedida pela 
SSP/BA e cadastro no CPF nº 435.142.275-00, residente e domiciliada na Rua Diolino Alves Bitencourt, 
nº 376, Centro da cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos 
termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 
070/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços de 
auxiliar de pedreiro de forma exepcional e temporária para atender as necessidades na 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, com carga horária de até 130 (cento e trinta) horas 
mensais, conforme especificações constantes no do processo de Dispensa de Licitação nº 
070/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
2.442,70 (dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta centavos).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 18,79 (dezoito 
reais e setenta e nove centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto 
Sobre Serviços (ISSQN), pela contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 688

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato será por um período de até 2 
(dois) meses, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por 
ambas as partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. José 
Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração e Planejamento, como 
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 08 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
José da Rocha

Contratado
TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 030-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –FMS E
ISTEFANI MALTA COUTINHO NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos 
Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, 
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan 
Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela 
SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º 
Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da 
cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia
CONTRATANTE, e do outro lado ISTÉFANI MALTA COUTINHO, pessoa física, brasileira, maior, 
com registro de identidade nº 21.681.384-00, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 
081.874.935-00, residente e domiciliada Fazenda Jatobá, nº 900, zona rural, na cidade de Guajeru, 
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 071/2022, resolvem celebrar o presente 
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa física para 
Prestação direta de serviços como auxiliar de serviços gerais por tempo determinado, para 
atender excepcionalmente interesse público na Unidade de Saúde Âncora de Muriçoca, com 
carga horária de até 82 (oitenta e duas) horas mensais, conforme especificações constantes no do 
processo de Dispensa de Licitação nº 071/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
4.970,02 (quatro mil novecentos e setenta reais e dois centavos).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Saúde, ao preço de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
(ISSQN), pelo contratado.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas as 
partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada o Sra. Érica Leal 
Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 09 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Érica Leal Cangussu

Contratante

_________________________________
Istefani Malta Coutinho

Contratada
TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia                   
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 24, Centro – Guajeru/BA.
CEP: 46.205.000
CNPJ: 10.725.277/0001-35
EMAIL: guajerusaude@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA 
PORTO CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, 
nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), 
Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela 
SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, 
Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
PORTO CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 07.026.250/0001/40, com sede na Av. Antônio Carlos Magalhães, nº 2501, Ed. Professional Center, sala 
1124, Candeal, na cidade de Salvador, Bahia, representada neste ato por Helder Valença Porto Carinhanha, 
brasileiro, solteiro, médico, com registro de identidade nº 05.812.113-75, expedida pela SSP/BA e cadastro 
no CPF nº 890.126.745-49, residente e domiciliado na Av. Santa Luzia, nº 610, Condomínio Villaggio 
Panamby, Edifício Positano, Apto. 1301, bairro Horto Florestal, na cidade de Salvador, Bahia, doravante 
denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no 
processo de Dispensa de Licitação nº 072/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de emissão de 
Laudos de Eletrocardiograma de pacientes do Município, conforme especificações constantes do 
Processo de Dispensa de Licitação nº 072/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 16.995,00 
(dezesseis mil novecentos e noventa e cinco reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, 
que ocorrerá conforme necessidades da contratante.

§ único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora 
contratada.
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Estado da Bahia                   
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 24, Centro – Guajeru/BA.
CEP: 46.205.000
CNPJ: 10.725.277/0001-35
EMAIL: guajerusaude@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 31/12/2022 
contados a partir de sua assinatura, prorrogável por igual período, na forma do art. 57, inciso II da L. 
8.666/93, caso não haja manifestação contrária por qualquer das partes nos 30 (trinta) dias antecedentes ao 
término do prazo aqui estipulado.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará a contratada às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e ampla defesa em 
Processo Administrativo.

§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da infração;

§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites máximos:

I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação, sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos 
que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido para a contratada o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato;

§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
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Estado da Bahia                   
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 24, Centro – Guajeru/BA.
CEP: 46.205.000
CNPJ: 10.725.277/0001-35
EMAIL: guajerusaude@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio e reajuste de preços: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Dispensa de Licitação: Integram o 
presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação nº 072/2022,
seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada para a contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada após a prestação dos serviços.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os Serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação;
d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas, não podendo em hipótese alguma a 

empresa alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento;
e) Disponibilizar os resultados dos exames em papel timbrado da Contratada;
f) Disponibilizar os resultados dos exames em envelopes apropriados, devidamente identificados e 

lacrados, mantendo-se o sigilo do resultado;
g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 

atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras.
i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 

Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo de Dispensa de Licitação nº 072/2022, processada com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
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Estado da Bahia                   
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 24, Centro – Guajeru/BA.
CEP: 46.205.000
CNPJ: 10.725.277/0001-35
EMAIL: guajerusaude@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Érica Leal Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé, Bahia, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 10 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_________________________________
Porto Cardoso Serviços Médicos Ltda

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 043-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –FMS E ROSA 
ANDRADE DE SOUZA ROCHA NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos 
Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, 
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan 
Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela 
SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º 
Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da 
cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia
CONTRATANTE, e do outro lado ROSA ANDRADE DE SOUZA ROCHA, pessoa física, brasileira, 
maior, com registro de identidade nº 07.821.271-50, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 
980.991.405-91, residente e domiciliada Rua Maria Gaga, nº 22, Casa, Cento, na cidade de Guajeru, 
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 073/2022, resolvem celebrar o presente 
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa física para 
Prestação direta de serviços por tempo determinado, para atender excepcional interesse 
público como Auxiliar de Serviços Gerais na Academia da Saúde no Municipio, com carga 
horária de até 110 (cento e dez) horas mensais, conforme especificações constantes no do processo 
de Dispensa de Licitação nº 073/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Saúde, ao preço de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
(ISSQN), pelo contratado.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas as 
partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada o Sra. Érica Leal 
Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 16 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Érica Leal Cangussu

Contratante

_________________________________
Rosa Andrade de Souza Rocha

Contratada
TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –FMS E
LUCELIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA NOS 
TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos 
Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, 
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan 
Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela 
SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º 
Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da 
cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia
CONTRATANTE, e do outro lado LUCELIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA, pessoa física, brasileira, 
maior, com registro de identidade nº 09.317.782-80, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 
287.405.588-35, residente e domiciliada Rua João da Silva Coutinho, nº 246, Casa, Cento, na cidade 
de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 
com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 074/2022, resolvem celebrar o 
presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa física para 
Prestação direta de serviços por tempo determinado, para atender excepcional interesse 
público como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Saúde da Famillia Alípio Sergio 
Carlos Garcia, com carga horária de até 110 (cento e dez) horas mensais, conforme especificações 
constantes no do processo de Dispensa de Licitação nº 074/2022, com base no Art. 24, inciso II 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Saúde, ao preço de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
(ISSQN), pelo contratado.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas as 
partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada o Sra. Érica Leal 
Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 16 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Érica Leal Cangussu

Contratante

_________________________________
Lucelia da Conceição Teixeira

Contratada
TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF:

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 703

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 045-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERIVÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA 
MATEUS JOSE DA SILVA - ME NOS 
TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, 
nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), 
Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela 
SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, 
Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
MATEUS JOSE DA SILVA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
18.096.209/0001-66, com sede na Rua Clemente Alves de Souza, nº 153, Bairro Novo Brumado, na cidade 
de Brumado, Bahia, representada por Mateus Jose da Silva - Me, com registro de habilitação nº 
027.754.509-79, expedida pelo DETRAN/BA e cadastro no CPF nº 015.433.255-05, residente na cidade de 
Brumado, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com 
suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 075/2022, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de manutenção, 
desistalação e instalação dos aparelhos de ar condicionado dos estabelecimentos da Secretaria de 
Saúde, conforme especificações constantes no do processo de Dispensa de Licitação nº 075/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 12.000,00 
(doze mil reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades 
da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para o fornecimento dos 
produtos ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 04 (quatro)
meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos e serviços será pelo tempo de duração do 
contrato, indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na 
hipótese de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, 
II e III da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo previstos os seguintes 
percentuais de multa:

a)0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
b)0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo, sobre o valor 

Contrato.

§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do contrato, a 
critério e conveniência da Contratante.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pelo Contratado poderão ser objeto 
de cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou ainda, 
judicialmente, servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o processo de Dispensa de Licitação nº 075/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos na proposta de preços;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os serviços solicitados num prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a emissão da Autorização 

Prestação de Serviços; Obs.: O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a 
contratada apresente um cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, 
conforme cada caso.

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Serviços:
Fac-Simile ou e-mail.

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 075/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Érica Leal Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 16 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_________________________________
Mateus Jose da Silva - Me

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERIVÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA E A EMPRESA CIDIMAR 
VIEIRA LOPES - MEI NOS TERMOS 
ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e 
domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, 
neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa CIDIMAR VIEIRA LOPES - MEI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.279.536/0001-56, com sede no Povoado Juremal, 
nº 10, Zona Rural, na cidade de Maetinga, Bahia, representada neste ato por Cidimar Vieira Lopes, 
brasileiro, maior, micro empreendedor, com registro de identidade nº 11.457.445-67, expedida pela SSP/BA
e cadastro no CPF nº 352.218.428-90, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei 
nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 076/2022, mediante as 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Serralheiria 
para reparos preventivos e corretivos nos predios publicos municipais, conforme especificações 
constantes no do processo de Dispensa de Licitação nº 076/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 17.500,00
(dezessete mil e quinhentos), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.90.51.00 – Obras e Instalações

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos e serviços será pelo tempo de duração do 
contrato, indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na 
hipótese de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, 
II e III da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo previstos os seguintes 
percentuais de multa:

a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
b)0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo, sobre o valor 

Contrato.

§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do contrato, a 
critério e conveniência da Contratante.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pelo Contratado poderão ser objeto 
de cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou ainda, 
judicialmente, servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o processo de Dispensa de Licitação nº 076/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os Serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação;
d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas, não podendo em hipótese alguma a

Contratada alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 

atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 076/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. 
José Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 17 de Fevereiro de 2022.

_____________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________
Cidimar Vieira Lopes - Mei

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 047-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME E
ROSELIANA DE OLIVEIRA NIZA NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula 
de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, 
residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro 
lado ROSELIANA DE OLIVEIRA NIZA, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade nº 
16.721.613-98, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 292.669.168-89, residente domiciliada, na 
Rua Genesio de Souza Brito, s/n, casa, centro de Guajeru, Bahia, doravante denominada
CONTRATADO, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na
Dispensa de Licitação nº 077/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços 
como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender excepcional 
Interesse Público na Escola De Educação Infantil Santa Rosa, com carga horária de até 128 
(cento e vinte e oito) horas mensais, conforme especificações constantes no do processo de 
Dispensa de Licitação nº 077/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
7.758,08 (sete mil setecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
(ISSQN), pela contratada.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas as 
partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações do Contratado:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 17 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Roseliana de Oliveira Niza

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL E SAÚDE E A EMPRESA 
CLÍNICA INTEGRADA PRATES E PRATES 
LTDA-ME, NOS TERMOS ABAIXO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, 
centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato denominado 
TOMADOR, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, 
portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e 
domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua 
Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), Érica Leal Cangussu, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, doravante 
denominado TOMADOR, e CLÍNICA INTEGRADA PRATES E PRATES LTDA-ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 19.130.961/0001-49, com sede na Av. Eng. Francisco Cardoso, nº 382, centro, na cidade 
de Ibiassucê, Bahia, representada neste ato por Ítalo Augusto Guimarães Prates, brasileiro, solteiro, medico, com 
registro de identidade profissional nº 09.392.676-67, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 000.558.735-29, 
residente e domiciliado na Praça do Mercado, nº  61, centro, na cidade de Ibiassucê, Bahia, doravante denominado
PRESTADOR, com base na Lei Nacional n.º 8.666/93, c/c com as disposições previstas na Lei Nacional nº10.406/02 -
Código Civil e Edital de Credenciamento nº 001/2020, que dispõe acerca do contrato de prestação de serviços, 
RESOLVEM celebrar o presente Contrato de prestação de serviços, de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente edital tem como objeto a Prestação de Serviços Profissionais de Saúde 
(Médicos) na realização de plantões médicos no Centro de Saúde Monsenhor Valdemar, na sede do Município,
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Guajeru-Ba, conforme tabela abaixo:

Item Área Atividade Unidade NÍVEL DE 
ESCOLARIADE Descrição Valor 

UNITÁRIO

01

Centro de 
Saúde 

Monsenhor 
Valdemar-

CSMV
Sede do 

Município

Plantão 
Médico -

Urgência e/ou 
emergência

Plantão 
24h

CURSO SUPERIOR 
EM MEDICINA + 

REGISTRO CRM-BA

Atuação em Unidade de Pronto 
Atendimento; Realizar consulta 
médica ambulatorial; Acompanhar 
pacientes enfermos, que estão sob 
risco iminente de morte e que
demandam atendimento imediato e 
frequentemente serem submetidos a 
procedimentos complexos; 
Reconhecer os aspectos técnico-
científicos em relação aos principais 
temas da Medicina de Urgência e 
Emergência; Realizar as atribuições 
de Médico e demais atividades 
inerentes ao cargo.

R$ 1.600,00

§ ÚNICO - Os serviços serão prestados nos dias e horários estabelecidos entre a Secretaria Municipal de Saúde e o 
Prestador, no Centro de Saúde Monsenhor Valdemar-CSMV, Sede do Município.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total do presente Contrato será de até R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil 
reais) sendo o valor unitário de cada procedimento de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária/ crédito em conta, até o décimo
quinto dia útil do mês subsequente para as Notas Fiscais/Faturas entregues até o último dia útil do mês do faturamento, 
condicionado à apresentação da relação de atendimento e guias correspondentes que deverão ser atestados pela 
Secretaria Solicitante do Serviço.

§ 1º - Para efetivação do pagamento, a contratada deverá demonstrar situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais e tributários instituídos por lei.

§ 2º - Sobre o valor do crédito pago e previsto serão retidas a contribuição social para Seguridade Social aos 
segurados vinculados do RGPS/INSS, até o limite máximo do salário - contribuição e o IRRF - Imposto de Renda 
Retido na Fonte, conforme limites e condições previstas na legislação vigente.

§ 3º - Fica expressamente estabelecido que nos preços acima estão incluídos todos os custos diretos e indiretos 
requeridos para a execução do objeto especificado na Cláusula Primeira deste instrumento, constituindo-se na única 
remuneração devida.

CLÁUSULA QUARTA: Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as obrigações e 
especificações constantes na tabela da Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA se compromete a realizar os exames e procedimentos médicos, somente 
através de encaminhamento, requisição ou autorização específica, exceto em casos excepcionais que for necessário o
atendimento imediato.

§ 1º - A CONTRATADA, responderá pela solidez, segurança e perfeição dos serviços executados, sendo ainda 
responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante a execução dos 
serviços ou deles decorrentes.

§ 2º - A CONTRATADA durante a vigência do presente contrato, obriga -se a manter todas as condições da 
habilitação e qualificação exigidas no Edital de Credenciamento nº 001/2020.

CLÁUSULA SEXTA: Os uniformes, objetos e outros materiais de uso pessoal e profissional necessários à prestação 
dos serviços objeto do presente termo contratual, bem como manutenção dos equipamentos e encargos sociais são de 
responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA: O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2022, de acordo com as necessidades do 
Município, bem como ser rescindido a qualquer tempo de acordo com o interesse da administração.

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA não poderá sub-rogar ou sub-empreitar no todo ou em parte, o presente 
contrato ou serviço a que ele se refere, sem prévia autorização por escrito do CONTRATANTE.

§ ÚNICO: Na hipótese de autorização prevista nesta Cláusula, nenhum vício existirá entre o CONTRATANTE e a 
sub-rogada ou subempreitada, continuando a CONTRATADA responsável plenamente pelos encargos aqui 
assumidos.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
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CLÁUSULA NONA: O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente Contrato, independentemente 
de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, por qualquer ato omisso que implique descumprimento de 
quaisquer Cláusulas, por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA: Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE, poderá, garantida prévia 
defesa, além da rescisão do contrato, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções previstas no art. 87 da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações:

I - Advertência;
II - Multa na forma prevista no §2º;
III - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por 
prazo não superiora dois anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  - As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas dos 
pagamentos devidos à CONTRATADA, a critério exclusivo do CONTRATANTE, e quando for o caso, cobradas 
judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% sobre o valor total dos serviços 
prestados, relativa ao mês da ocorrência, quando a CONTRATADA:

a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;
b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo em parte, a terceiros, sem prévia autorização por escrito do 

Município de Guajeru-Ba;
c) Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, independente da obrigação de 

fazer as correções necessárias às suas expensas;
d) Desatender as determinações da fiscalização;
e) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais;
f) Não iniciar, sem justa causa, a execução do contrato no prazo fixado;
g) Não executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto contratado;
h) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo ou má-fé, venha 

causar danos ao Município de Guajeru-Ba e/ou a terceiros, independente da obrigação do contratado em 
reparar os danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 
motivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Ocorrerá o descredenciamento quando:

a) Por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas neste Contrato e no Edital do 
Credenciamento nº 001/2020;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A quantia a ser despendida em virtude do presente Contrato advém de verba 
prevista na seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.145 - Manter e Implementar as Ações de vigilância, Prevenção e Combate ao COVID-19
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os serviços serão prestados rigorosamente dentro das especificações da Secretaria 
Municipal de Saúde.

§ 1º - A CONTRATADA não poderá, sob qualquer hipótese, cobrar diferenças de valores aos beneficiários pelo 
atendimento.

§ 2º - A CONTRATADA deverá realizar o serviço dentro do prazo, contados da data da solicitação de programada.

§ 3º - O atendimento deverá ser realizado nos dias e horários previamente definidos entre a Contratante e o 
Contratado.

§ 4º - Os atendimentos deverão ser realizados no Município de Guajeru-Ba, em local estipulados pela Secretaria 
Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As alterações de endereço, telefone ou fax, deverão ser comunicadas à Comissão 
de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A qualquer tempo, poderá a Secretaria Municipal de Saúde, diretamente ou por 
empresa contratada para esse fim, realizar inspeção das instalações das entidades credenciadas para verificação das 
condições de atendimento, higiene, equipamentos e capacidade técnico-operativa.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DAS OBRIGAÇÕES

- DA CONTRATANTE:
a) A CONTRATANTE se compromete, durante a vigência do presente Contrato, a fornecer ao CONTRATADO todas 
as condições necessárias ao perfeito cumprimento do objeto do mesmo.
b) A CONTRATANTE se compromete emitir relatório trimestral através do Coordenador da unidade de Saúde onde o 
CONTRATADO estiver prestando serviço, a fim de certificar e comprovar os atendimentos realizados.
c) A CONTRATANTE se compromete ainda a Fiscalizar o cumprimento das CLÁUSULAS deste contrato, emitindo 
relatório, por intermédio da Coordenação da Unidade, onde o (a) 
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
e) Designar fiscal para acompanhar a fiel execução do respectivo termo contratual, ficando todo e qualquer pagamento 
submetido à certificação da perfeita e adequada execução do objeto que trata este Contrato;
f) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o contrato;
g) Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;
h) Comunicar em tempo hábil à Contratada os serviços a serem executados;
i) Supervisionar e fiscalizar os procedimentos e acompanhar a execução dos serviços saúde. 

- DA CONTRATADA:
a) Prestar os serviços especificados no Termo de Credenciamento Profissional;
b) Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste termo 
serão de exclusiva responsabilidade do Contratado. 
c) O CONTRATADO assumirá integral responsabilidade pela boa execução dos serviços, assim como pelo 
cumprimento dos elementos constantes do processo. 
d) Apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, sempre que solicitado, comprovantes de regularidade para com as 
Fazenda Pública Municipal e o respectivo Conselho de Classe;
e) O CONTRATADO se compromete a disponibilizar a CONTRATANTE, de acordo com as necessidades deste, a 
quantidade integral de horas de serviço a serem executadas nas Unidades Municipais de Saúde;
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f) Na execução dos serviços, objeto do Termo de Credenciamento, o CONTRATADO, deverá observar a legislação 
vigente, em especial as relativas ao exercício profissional, conforme normas do respectivo Conselho de Classe;
g) Na execução do objeto deste contrato, o (a) CONTRATADO(A) deverá:

1. Executar com zelo e dedicação as atribuições inerentes ao objeto do contrato, por sua conta e risco, sob sua 
total responsabilidade;

2. Observar as normas legais e regulamentares;
3. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas às protegidas pelo 

sigilo;
4. Levar ao conhecimento da CONTRATANTE as irregularidades de que tiver ciência em razão da execução 

deste contrato;
5. Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público, colocado à sua disposição para 

execução do objeto deste contrato;
6. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
7. Tratar com humanidade e respeito toda e qualquer pessoa com quem mantiver contato em decorrência da 

execução deste contrato;
8. Não delegar a terceiros as atribuições que sejam de sua competência e responsabilidade em decorrência da 

execução deste contrato;
9. Não promover manifestação de apreço ou desapreço ao CONTRATANTE ou a seus subalternos no recinto do 

local de execução do contrato;
10.Não compelir ou aliciar pessoas com que se relacione em razão deste contrato, no sentido de filiação a 

associação profissional ou sindical, ou a partido político;
11.Não retirar, sem previa autorização, por escrito, da CONTRATANTE, qualquer documento ou objeto, que não 

seja de sua propriedade, do local onde executa o objeto deste contrato;
12.Não opor resistência injustificada a execução dos serviços objeto deste contrato;
13.Não praticar comércio de compra e venda de bens e/ou serviços no recinto do local onde executa o objeto deste 

contrato;
14.Não se valer do presente contrato para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da 

Administração Pública;
15.Não utilizar pessoal ou recursos materiais do local onde executa os serviços objeto deste contrato, colocados a 

sua disposição em razão deste, em serviços ou atividades particulares;
16.Não exercer quaisquer atividades incompatíveis a execução do presente contrato;
17.Não aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes, de qualquer tipo ou valor, bem como empréstimos 

pessoais ou vantagens de qualquer espécie, em razão da execução do presente contrato;
18.Não proceder de forma desidiosa, assim entendida a falta ao dever de diligência na execução deste contrato;
19.Não praticar durante a execução deste contrato, ofensa física ou verbal, a qualquer pessoa, salvo em legitima 

defesa própria ou de outrem;
20.Não revelar segredos de que teve conhecimento em função deste contrato.
21.Cumprir as obrigações assumidas em contrato que decorra do presente Edital, nos prazos avençados e 

qualidade exigida;
22.Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o 

atendimento do objeto; 
23.Garantir o acesso dos Conselhos de Saúde aos serviços contratados no exercício de seu poder de fiscalização; 
24.Cumprir as diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH;
25.Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 

8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Érica Leal 
Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente 
contrato.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente contrato está vinculado ao Edital de Credenciamento nº 
001/2020, assim como as determinações da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, mesmo nos omissos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
ação oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, valor e forma, 
que vão assinadas pelas partes, e testemunhas abaixo.

Guajeru-Ba, 07 de fevereiro de 2022

______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

______________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

______________________________
Clínica Integrada Prates e Prates Ltda-ME

Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 719

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS 
DO FUNDO MUNICIPAL E SAÚDE E A 
EMPRESA CLÍNICA INTEGRADA PRATES E 
PRATES LTDA-ME, NOS TERMOS ABAIXO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos 
Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste 
ato denominado TOMADOR, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira 
Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF 
nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE), Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66,
expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua 
Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominado TOMADOR, e CLÍNICA 
INTEGRADA PRATES E PRATES LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
19.130.961/0001-49, com sede na Av. Eng. Francisco Cardoso, nº 382, centro, na cidade de Biassucê, Bahia, 
representada neste ato por Ítalo Augusto Guimarães Prates, brasileiro, solteiro, medico, com registro de 
identidade profissional nº 09.392.676-67, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 000.558.735-29, 
residente e domiciliado na Praça do Mercado, nº  61, centro, na cidade de Ibiassucê, Bahia, doravante 
denominado PRESTADORA, com base na Lei Nacional n.º 8.666/93, c/c com as disposições previstas na 
Lei Nacional nº10.406/02 - Código Civil e Edital de Credenciamento nº 001/2021, que dispõe acerca do 
contrato de prestação de serviços, RESOLVEM celebrar o presente Contrato de prestação de serviços, de 
acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente edital tem como objeto a Prestação de serviços como médico 
clínico para atendimento na USF Alípio Sergio Garcia, conforme planilha abaixo:

Item Área Atividade

Quantidade 
máxima 

estimada / 
mês

Unidade NÍVEL DE ESCOLARIADE Valor 
UNITÁRIO

02

Unidade de Saúde da 
Família Alípio Sérgio 

Garcia

Serviço de Clínica Médica -
medicina comunitária em 

Unidades de Atenção Primária de 
Saúde na Zona Urbana- 40 horas 

semanais;

01 Profissional/
mês

CURSO SUPERIOR EM 
MEDICINA + REGISTRO 
CRM-BA

R$ 11.700,00
Descrição do Serviço: Os profissionais Credenciados para a prestação este serviço obriga-se a cumprir as primícias da Política Nacional de 
Atenção Primária de Saúde, em especial : I - realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; II - realizar consultas clínicas, 
pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações etc.); III - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; IV - encaminhar, quando
necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário; V - indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; VI - contribuir, realizar e participar das atividades de Educação
Permanente de todos os membros da equipe; e VII - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 720

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

USB.
Também estão inclusas no escopo das atividades realizadas por este profissional as responsabilidades gerais a todos os profissionais de saúde 
que atuam em equipes da atenção básica, Política Nacional da Atenção Básica.
Carga horária: 40 horas semanais.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total do presente Contrato será de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e 
oito mil reais) a serem pagos conforme valores das planilhas acima, após a comprovação da prestação dos 
serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA: O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária/ crédito em conta, até o 
décimo quinto dia útil do mês subsequente para as Notas Fiscais/Faturas entregues até o último dia útil do 
mês do faturamento, condicionado à apresentação da relação de atendimento e guias correspondentes que 
deverão ser atestados pela Secretaria Solicitante do Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efetivação do pagamento, a contratada deverá demonstrar situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais e tributários instituídos por lei.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Sobre o valor do crédito pago e previsto serão retidas a contribuição social 
para Seguridade Social aos segurados vinculados do RGPS/INSS, até o limite máximo do salário -
contribuição e o IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme limites e condições previstas na 
legislação vigente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente estabelecido que nos preços acima estão incluídos todos
os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto especificado na Cláusula Primeira deste 
instrumento, constituindo-se na única remuneração devida.

CLÁUSULA QUARTA: Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as 
obrigações e especificações constantes na tabela da Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUINTA: Os preços contratados somente poderão ser alterados após 12 (doze) meses de 
vigência do contrato, podendo ser reajustados com base na variação do IGP -M (Índice Geral de Preços de 
Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, abrangendo o período compreendido entre a data da proposta e o 
mês correspondente ao do implemento da anualidade.

PARÁGRAFO ÚNICO - O requerimento, por escrito, de reajustamento deverá ser efetuado no prazo de 30 
dias, contados da data de implemento da anualidade, e será dirigido ao Presidente da Comissão de Licitação, 
devendo ser apresentado no Setor de Protocolo, desta Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos Magalhães, 
nº 24, na cidade Guajeru, Bahia.

CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA se compromete a realizar os exames e procedimentos médicos, 
somente através de encaminhamento, requisição ou autorização específica, marcados previamente pelo 
CONTRATANTE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, responderá pela solidez, segurança e perfeição dos 
serviços executados, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra 
terceiros, ocorridos durante a execução dos serviços ou deles decorrentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA durante a vigência do presente contrato, obriga -se a 
manter todas as condições da habilitação e qualificação exigidas no Edital de Credenciamento nº 
001/2021.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, até o último dia 
útil de cada mês, um relatório dos exames realizados para conferência dos atendimentos.

CLÁUSULA SÉTIMA: Os uniformes, objetos e outros materiais de uso pessoal e profissional necessários à 
prestação dos serviços objeto do presente termo contratual, bem como manutenção dos equipamentos e 
encargos sociais são de responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA: O prazo de vigência do Contrato será de 11 (onze) meses, contados da data de sua 
assinatura, podendo o mesmo ser renovado, conforme artigo 57 da Lei 8666/93 e suas alterações, de acordo 
com as necessidades do Município, bem como ser rescindido a qualquer tempo de acordo com o interesse da 
administração.

CLÁUSULA NONA: A CONTRATADA não poderá sub-rogar ou sub-empreitar no todo ou em parte, o 
presente contrato ou serviço a que ele se refere, sem prévia autorização por escrito do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese de autorização prevista nesta Cláusula, nenhum vício existirá entre o 
CONTRATANTE e a sub-rogada ou subempreitada, continuando a CONTRATADA responsável 
plenamente pelos encargos aqui assumidos.

CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente Contrato, 
independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, por qualquer ato omisso que 
implique descumprimento de quaisquer Cláusulas, por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE,
poderá, garantida prévia defesa, além da rescisão do contrato, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções previstas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações:

I - advertência;
II - multa na forma prevista no §2º;
III - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração 
Pública, por prazo não superiora dois anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas 
dos pagamentos devidos à CONTRATADA, a critério exclusivo do CONTRATANTE, e quando for o 
caso, cobradas judicialmente.
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PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% sobre o valor 
total dos serviços prestados, relativa ao mês da ocorrência, quando a CONTRATADA:

a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;
b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo em parte, a terceiros, sem prévia autorização por escrito 

do Município de Guajeru-Ba;
c) Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, independente da 

obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas;
d) Desatender as determinações da fiscalização;
e) Cometer qualquer infração ás normas legais federais, estaduais e municipais;
f) Não iniciar, sem justa causa, a execução do contrato no prazo fixado;
g) Não executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto contratado;
h) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo ou má-

fé, venha causar danos ao Município de Guajeru-Ba e/ou a terceiros, independente da obrigação do 
contratado em reparar os danos causados.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que 
se repetir o motivo.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Ocorrerá o descredenciamento quando:

a) Por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas neste Contrato e no 
Edital do Credenciamento nº 001/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A quantia a ser despendida em virtude do presente Contrato advém de 
verba própria da Dotação Orçamentária nº

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primária
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os serviços serão prestados rigorosamente dentro das especificações 
da Secretaria Municipal de Saúde.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA não poderá, sob qualquer hipótese, cobrar diferenças de 
valores aos beneficiários pelo atendimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá realizar o serviço dentro do prazo, contados da 
data da solicitação do agendamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O atendimento deverá ser realizado todos os dias da semana.
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PARÁGRAFO QUARTO - os atendimentos médicos deverão ser realizados no Município de Guajeru-Ba, 
em local estipulados pela Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As alterações de endereço, telefone ou fax, deverão ser comunicadas à 
Comissão de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A qualquer tempo, poderá a Secretaria Municipal de Saúde, diretamente 
ou por empresa contratada para esse fim, realizar inspeção das instalações das entidades credenciadas para 
verificação das condições de atendimento, higiene, equipamentos e capacidade técnico-operativa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES

- DA CONTRATANTE:
a) A CONTRATANTE se compromete, durante a vigência do presente Contrato, a fornecer ao 
CONTRATADO todas as condições necessárias ao perfeito cumprimento do objeto do mesmo.
b) A CONTRATANTE se compromete emitir relatório trimestral através do Coordenador da unidade de 
Saúde onde o CONTRATADO estiver prestando serviço, a fim de certificar e comprovar os atendimentos 
realizados.
c) A CONTRATANTE se compromete ainda a Fiscalizar o cumprimento das CLÁUSULAS deste contrato, 
emitindo relatório, por intermédio da Coordenação da Unidade, onde o (a) 
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
e) Designar fiscal para acompanhar a fiel execução do respectivo termo contratual, ficando todo e qualquer 
pagamento submetido à certificação da perfeita e adequada execução do objeto que trata este Contrato;
f) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o contrato;
g) Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;
h) Comunicar em tempo hábil à Contratada os serviços a serem executados;
i) Supervisionar e fiscalizar os procedimentos e acompanhar a execução dos serviços saúde. 

- DA CONTRATADA:
a) Prestar os serviços especificados no Termo de Credenciamento Profissional;
b) Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto 
deste termo serão de exclusiva responsabilidade do Contratado. 
c) O CONTRATADO assumirá integral responsabilidade pela boa execução dos serviços, assim como pelo 
cumprimento dos elementos constantes do processo. 
d) Apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, sempre que solicitado, comprovantes de regularidade para 
com as Fazenda Pública Municipal e o respectivo Conselho de Classe;
e) O CONTRATADO se compromete a disponibilizar a CONTRATANTE, de acordo com as necessidades 
deste, a quantidade integral de horas de serviço a serem executadas nas Unidades Municipais de Saúde;
f) Na execução dos serviços, objeto do Termo de Credenciamento, o CONTRATADO, deverá observar a 
legislação vigente, em especial as relativas ao exercício profissional, conforme normas do respectivo 
Conselho de Classe;
g) Na execução do objeto deste contrato, o (a) CONTRATADO(A) deverá:
h) Executar com zelo e dedicação as atribuições inerentes ao objeto do contrato, por sua conta e risco, sob 
sua total responsabilidade;
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i) Observar as normas legais e regulamentares;
j) Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas às protegidas 
pelo sigilo;
k) Levar ao conhecimento da CONTRATANTE as irregularidades de que tiver ciência em razão da 
execução deste contrato;
l) Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público, colocado à sua disposição 
para execução do objeto deste contrato;
m) Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
n) Tratar com humanidade e respeito toda e qualquer pessoa com quem mantiver contato em decorrência da 
execução deste contrato;
o) Não delegar a terceiros as atribuições que sejam de sua competência e responsabilidade em decorrência 
da execução deste contrato;
p) Não promover manifestação de apreço ou desapreço ao CONTRATANTE ou a seus subalternos no 
recinto do local de execução do contrato;
q) Não compelir ou aliciar pessoas com que se relacione em razão deste contrato, no sentido de filiação a 
associação profissional ou sindical, ou a partido político;
r) Não retirar, sem previa autorização, por escrito, da CONTRATANTE, qualquer documento ou objeto, 
que não seja de sua propriedade, do local onde executa o objeto deste contrato;
s) Não opor resistência injustificada a execução dos serviços objeto deste contrato;
t) Não praticar comércio de compra e venda de bens e/ou serviços no recinto do local onde executa o objeto 
deste contrato;
u) Não se valer do presente contrato para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade 
da Administração Pública;
v) Não utilizar pessoal ou recursos materiais do local onde executa os serviços objeto deste contrato, 
colocados a sua disposição em razão deste, em serviços ou atividades particulares;
w) Não exercer quaisquer atividades incompatíveis a execução do presente contrato;
x) Não aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes, de qualquer tipo ou valor, bem como empréstimos 
pessoais ou vantagens de qualquer espécie, em razão da execução do presente contrato;
y) Não proceder de forma desidiosa, assim entendida a falta ao dever de diligência na execução deste 
contrato;
z) Não praticar durante a execução deste contrato, ofensa física ou verbal, a qualquer pessoa, salvo em 
legitima defesa própria ou de outrem;
aa) Não revelar segredos de que teve conhecimento em função deste contrato.
bb) Cumprir as obrigações assumidas em contrato que decorra do presente Edital, nos prazos avençados e 
qualidade exigida; 
cc) Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem, quantitativa e 
qualitativamente, o atendimento do objeto; 
dd) Garantir o acesso dos Conselhos de Saúde aos serviços contratados no exercício de seu poder de 
fiscalização; 
ee) Cumprir as diretrizes da Política Nacional de Humanização - PNH;
ff) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Érica Leal Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O presente contrato está vinculado ao Edital de Credenciamento nº 
001/2021 assim como as determinações da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, mesmo nos omissos.

Elegem as partes o Foro da Comarca de Guajeru-Ba, para dirimir qualquer ação oriunda do presente 
Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, valor 
e forma, que vão assinadas pelas partes, e testemunhas abaixo.

Guajeru-Ba, 02 de fevereiro de 2022.

______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

______________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

______________________________
Clínica Integrada Prates e Prates Ltda-ME

Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 001-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA
E A EMPRESA COMERCIAL J GONÇALVES 
LTDA NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade 
Guajeru, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
COMERCIAL J GONÇALVES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
13.976.345/0001-27, com sede na Praça Dooclides Pereira Dias, nº 69, centro, na cidade de Guajeru, 
Bahia, representada neste ato por Vinicius Gonçalves Coutinho, brasileiro, solteiro, empresário, com 
registro de identidade nº 11.666.887-39, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 025.621.395-00, 
residente e domiciliado na Rua Deocleciano Sobrinho, nº 100, centro, na cidade Guajeru, Bahia, 
doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 060/2022, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Água Mineral 
para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes do 
Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos produtos, que 
ocorrerá conforme necessidades da contratante.

§ único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora 
contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 11 (onze)
meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.
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CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer 
das Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará a contratada às sanções cabíveis e multa 
equivalente estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e ampla 
defesa em Processo Administrativo.

§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da infração;

§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites máximos:

I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação, sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais
prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido para a contratada o 
valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas 
no contrato;

§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato 
dará direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio e reajuste de preços: Não se aplica.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Dispensa de Licitação: Integram o
presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação nº 
060/2022, seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências 

e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada para a contratada, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada após o fornecimento dos produtos.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos, no instrumento 
convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Entregar os Materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, 
independentemente da quantidade da solicitação;

d) Atender todas as Ordens de Fornecimento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na Dispensa de Licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei 
nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à 
população atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
refere-se ao processo de Dispensa de Licitação nº 060/2022, processada com base no Art. 24, inciso II 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o
Sr. José Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para 
ajuizamento de quaisquer questões oriundas do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 02 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Comercial J Gonçalves Ltda

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, 
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME E A EMPRESA COMERCIAL J 
GONÇALVES LTDA NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-
81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 
11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na 
cidade de Guajeru-Ba, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
COMERCIAL J GONÇALVES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
13.976.345/0001-27, com sede na Praça Dooclides Pereira Dias, nº 69, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, 
representada neste ato por Vinicius Gonçalves Coutinho, brasileiro, solteiro, empresário, com registro de 
identidade nº 11.666.887-39, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 025.621.395-00, residente e 
domiciliado na Rua Deocleciano Sobrinho, nº 100, centro, na cidade Guajeru, Bahia, doravante denominada
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no processo de
Dispensa de Licitação nº 060/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Fornecimento de Água Mineral para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de Educação), conforme 
especificações constantes do Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 3.520,00
(três mil quinhentos e vinte reais), a serem pagos após o devido Fornecimento de Materiais, que ocorrerá 
conforme necessidades da contratante.

§ único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora 
contratada.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 11 
(onze)meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará a contratada às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e ampla defesa em 
Processo Administrativo.

§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da infração;

§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites máximos:

I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação, sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos 
que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido para a contratada o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato;

§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio e reajuste de preços: Não se aplica.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Dispensa de Licitação: Integram o 
presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2022,
seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada para a contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada após o fornecimento dos materiais.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos, no instrumento convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os Materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender todas as Ordens de Fornecimento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Dispensa de Licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 

atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 

Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo de Dispensa de Licitação nº 060/2022, processada com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a 
Sra. Fátima Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 02 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Comercial J Gonçalves Ltda

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 003-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E
A EMPRESA COMERCIAL J GONÇALVES LTDA
NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, 
nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), 
Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela 
SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, 
Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
COMERCIAL J GONÇALVES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
13.976.345/0001-27, com sede na Praça Dooclides Pereira Dias, nº 69, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, 
representada neste ato por Vinicius Gonçalves Coutinho, brasileiro, solteiro, empresário, com registro de 
identidade nº 11.666.887-39, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 025.621.395-00, residente e 
domiciliado na Rua Deocleciano Sobrinho, nº 100, centro, na cidade Guajeru, Bahia, doravante denominada
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no processo de
Dispensa de Licitação nº 060/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Fornecimento de Água Mineral para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de Saúde), conforme 
especificações constantes do Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 5.500,00
(cinco mil e quinhentos reais), a serem pagos após o devido Fornecimento de Materiais, que ocorrerá 
conforme necessidades da contratante.

§ único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora 
contratada.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 11 
(onze)meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 07.10.7 - Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primária
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará a contratada às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e ampla defesa em 
Processo Administrativo.

§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da infração;

§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites máximos:

I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação, sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos 
que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido para a contratada o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato;

§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio e reajuste de preços: Não se aplica.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Dispensa de Licitação: Integram o 
presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2022,
seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada para a contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada após o fornecimento dos materiais.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos, no instrumento convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os Materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender todas as Ordens de Fornecimento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Dispensa de Licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 

atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 

Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo de Dispensa de Licitação nº 060/2022, processada com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Érica Leal Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 02 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_________________________________
Comercial J Gonçalves Ltda

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 004-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA
COMERCIAL J GONÇALVES LTDA NOS 
TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio Carlos 
Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09,
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, maior, 
portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominado
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa COMERCIAL J GONÇALVES LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.976.345/0001-27, com sede na Praça Dooclides Pereira Dias, nº 69, 
centro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada neste ato por Vinicius Gonçalves Coutinho, brasileiro, 
solteiro, empresário, com registro de identidade nº 11.666.887-39, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF 
nº 025.621.395-00, residente e domiciliado na Rua Deocleciano Sobrinho, nº 100, centro, na cidade Guajeru, 
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 060/2022, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Fornecimento de Água Mineral para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de Assistência Social),
conforme especificações constantes do Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 1.980,00
(um mil novecentos e oitenta reais), a serem pagos após o devido Fornecimento de Materiais, que ocorrerá 
conforme necessidades da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

§ único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora 
contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 11 
(onze)meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
Projeto/Atividade: 2.074 - Programa Bolsa Família - IGD
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará a contratada às sanções cabíveis e multa equivalente
estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e ampla defesa em 
Processo Administrativo.

§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da infração;

§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites máximos:

I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação, sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos 
que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido para a contratada o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato;

§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
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CNPJ: 13.284.658/0001-14
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CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio e reajuste de preços: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Dispensa de Licitação: Integram o 
presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2022,
seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada para a contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada após o fornecimento dos materiais.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos, no instrumento convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os Materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender todas as Ordens de Fornecimento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Dispensa de Licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 

atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 

Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo de Dispensa de Licitação nº 060/2022, processada com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra.
Ronilda Maria de Oliveira, Secretária Municipal de Assistência Social, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 02 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Ronilda Maria de Oliveira

Gestora do FMAS
Contratante

_________________________________
Comercial J Gonçalves Ltda

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 005-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –FME E
JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula 
de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, 
residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro 
lado JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade nº 
12.097.672-28, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 010.843.685-36, residente domiciliada, na 
Povoado de Sanguessuga, nº 047 Zona Rural do Municipio de Guajeru, Bahia, doravante denominada
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na
Dispensa de Licitação nº 061/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços 
como Pedreiro para manutenção e reparo da Escola Municipal Getúlio Vargas e Colegio 
Municipal Professora Lucineide Garcia de Aguiar do Muncipio, com carga horária de até 240 
(duzentos e quarenta) horas mensais, conforme especificações constantes no do processo de 
Dispensa de Licitação nº 061/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$
3.199,20 (três mil cento e noventa e nove reais e vinte centavos).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 13,33 (treze reais 
e trinta e três centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre 
Serviços (ISSQN), pela contratada.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato vigorará até 02 de Março de 
2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas as 
partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 02 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Josimar de Oliveira Lima

Contratado
TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 745

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



Estado da Bahia                   
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 24, Centro – Guajeru/BA.
CEP: 46.205.000
CNPJ: 10.725.277/0001-35
EMAIL: guajerusaude@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 006-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME E A 
EMPRESA LUCIANO ALMEIDA DE 
CARVALHO NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-
Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. 
Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, 
CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 
expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste 
ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa LUCIANO ALMEIDA DE CARVALHO, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.998.495/0001-52, com sede na Rua Miguel Vaqueiro, nº 69, bairro 
Venda Velha, na cidade de Ibiassucê, Bahia, representada neste ato por Luciano Almeida de Carvalho, brasileiro, 
maior, microempreendedor, com registro de identidade nº 8.480.237-57, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 
004.948.805-89, residente e domiciliado na Rua Miguel Vaqueiro, nº 69, bairro Venda Velha, na cidade de Ibiassucê, 
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 062/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de Confecção de Placa de 
Identificação em ACM com Letreiro em PVC para atender as necessidades das Escolas Municipais Antônio
Andrade, Raul Nunes dos Santos e Getúlio Vargas, conforme especificações constantes no do processo de Dispensa 
de Licitação nº 062/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação de 
Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 6.999,90 (seis mil 
novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que 
ocorrerá conforme necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos produtos ora 
contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 02 (dois) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 – Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Estado da Bahia                   
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 24, Centro – Guajeru/BA.
CEP: 46.205.000
CNPJ: 10.725.277/0001-35
EMAIL: guajerusaude@gmail.com

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos e serviços será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na hipótese de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, II e III da Lei nº 
8.666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo previstos os seguintes percentuais de multa:

a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
b) 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo, sobre o valor Contrato.

§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do contrato, a critério e 
conveniência da Contratante.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pelo Contratado poderão ser objeto de 
cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou ainda, judicialmente, 
servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito a 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o processo de Dispensa de Licitação nº 062/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93 e suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os serviços solicitados num prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a emissão da Autorização 

Prestação de Serviços; Obs.: O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada 
apresente um cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso.

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas, não podendo em hipótese alguma a empresa 
alegar o não recebimento das Ordens de Serviços:
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Estado da Bahia                   
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 24, Centro – Guajeru/BA.
CEP: 46.205.000
CNPJ: 10.725.277/0001-35
EMAIL: guajerusaude@gmail.com

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 062/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do 
presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 06 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Luciano Almeida de Carvalho

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 007-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA E A EMPRESA GLAUBER LIMA ROCHA
NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa GLAUBER LIMA ROCHA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 29.324.926/0001-14, com sede na Rua das Palmeiras, nº 98, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, 
representada neste ato por Glauber Lima Rocha, brasileiro, casado, empresário, com registro de identidade nº 
03255430416, expedida pelo DETRAN/BA e cadastro no CPF nº 012.698.685-28, residente e domiciliado na Praça 
Jesuíno Pereira de Souza, s/n, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base 
nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Dispenção de Licitação nº 063/2022, resolvem 
celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de chapa de zinco para confecção 
de calha para captação de água da cobertura do almoxarifado municipal, conforme especificações constantes no 
do processo de Dispenção de Licitação nº 063/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 5.473,04 (cinco mil 
quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos), a serem pagos após a devida entrega dos produtos.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O presente terá validade de 02 (dois) meses a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item 
XXXIII do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, não 

podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento:
Fac-Simile: (77) 98858-7617

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Dispenção de Licitação nº 063/2022

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. José Carlos 
Rodrigues Oliveira, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Administração, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 02 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Glauber Lima Rocha
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA E A EMPRESA CLEANFEST 
PRODUTOS DE LIMPEZA E 
HIGIENIZAÇÃO EIRELI-ME NOS
TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa
CLEANFEST PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 33.708.574/0001-78, com sede na Rua Dr. Clovis Moreira Cunha, nº 108, 
Centro na cidade de Caetité Bahia, representada por Lazaro Joaquim dos Santos, brasileiro, solteiro, 
empresaria com registro de identidade nº 15.412.100-26 órgão expedidor secretaria de segurança 
pública -Ba e cadastro no CPF nº 045.350.245-88, residente e domiciliada a Avenida Paraná, nº 163, 
Bairro Ovídio Teixeira, na cidade de Caetité, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base 
nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 
064/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de 
assessoria e implantação e operacionalização de coleta seletiva de materiais recicláveis 
dos resíduos sólidos urbanos, conforme especificações constantes do Processo de Dispensa de 
Licitação nº 064/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), a serem pagos de forma parcelada, em até 04 (quatro) parcelas mensais 
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada, após a devida prestação dos serviços, que 
ocorrerá conforme necessidades da contratante.

§ 1º - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos 
serviços ora contratado.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

§ 2º - O valor global do Contrato refere-se a, 40% (quarenta por cento) de insumos e os outros 60% 
(sessenta por cento) à mão de obra.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 4
(quatro) meses, com vigência a partir de 07/02/2022.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.144 - Implementar Ações de Educação Socio Ambiental
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer 
das Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa 
equivalente estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e 
ampla defesa em Processo Administrativo.

§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração 
de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da 
infração;

§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites máximos:

I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação, sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais 
prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor 
de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no 
contrato;

§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as 
suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente 
contrato dará direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação 
brasileira.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio e reajuste de preços: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Dispensa de Licitação: Integram 
o presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação nº 
064/2022, seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as 

ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à 
contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada: até o último dia cada mês, através de cheque nominativo ou na conta corrente da 
CONTRATADA.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos na proposta de 
preços;

b) Não promover a cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, da obrigatoriedade e 
responsabilidade da prestação dos serviços objeto deste contrato;

c) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Exercer as atividades objeto do presente instrumento, em consonância com as normas legais 

pertinentes e com os regulamentos;
f) Cumprir e fazer cumprir as disposições especificadas no presente instrumento e na legislação;
g) Exercer as atividades objeto do presente contrato com zelo e de forma contínua;
h) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
i) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 

atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
j) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo

77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-
se ao processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 064/2022, processada com base no Art. 25, 
inciso II e art. 13, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada o Sr. 
José Carlos Rodrigues Oliveira, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Administração, como 
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 07 de Fevereiro de 2022.

_________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

__________________________
Cleanfast Produtos de Limpeza e Higienização Eireli-Me

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ____________________________
Nome:
CPF:

2. ____________________________
Nome:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
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CNPJ: 13.284.658/0001-14
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 024-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A 
EMPRESA FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO-
ME NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, 
nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), 
Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela 
SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, 
Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
18.854.332/0001-26, com sede na Rua Adenir Pereira da Silva, s/n, centro, na cidade de Guajeru, Bahi, 
representada neste ato por Olegário Rodrigues de Aguiar, brasileiro, casado, motorista, com registro de 
identidade nº 16.537.696-10, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 155.601.908-45, residente e 
domiciliado na Rua Osvaldo José de Deus, nº 410 centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante 
denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no 
processo de Dispensa de Licitação nº 065/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de 
Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Fórmula a base de 
aminoácido (Neocate) para paciente do Municipio, conforme especificações constantes no do processo de 
Dispensa de Licitação nº 065/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 3.100,00 
(três mil e cem reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.
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Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
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Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 02 (dois)
meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.068 – Auxilio Doente
Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 – Material de Distribuição gratuita 

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos e serviços será pelo tempo de duração do 
contrato, indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na 
hipótese de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, 
II e III da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo previstos os seguintes 
percentuais de multa:

a)0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
a)0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo, sobre o valor 

Contrato.

§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do contrato, a 
critério e conveniência da Contratante.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pelo Contratado poderão ser objeto 
de cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou ainda, 
judicialmente, servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
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CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o processo de Dispensa de Licitação nº 065/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender todas as Ordens de Fornecimento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 

atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 

Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo de Dispensa de Licitação nº 065/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
José Carlos Rodrigues Oliveira, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para 
Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé, Bahia, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 07 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_________________________________
Felício Rodrigues Ribeiro-ME

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E O 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 
RIO GAVIÃO - CIVALERG NOS TERMOS 
ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO -
CIVALERG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.694.089/0001-07, com sede na Praça dos 
Ferraz, nº 62, centro, na cidade de Tremedal, Bahia, representada neste ato por Frederico Vasconsellos Ferreira, 
brasileiro, casado, médico, com registro de identidade nº 2.076.033-82, expedida pela DIC/RJ e cadastro no CPF nº 
108.064.347-83, residente e domiciliada na Av. Rui Barbosa, s/n, na cidade de Licínio de Almeida, Bahia, doravante 
denominada CONTRATADA, com base nos termos das Leis nº 8.666/93 e 11.107/05 com suas ulteriores alterações e 
no processo de Dispensa de Licitação nº 066/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de locação de máquinas 
pesadas (Pá Carregadeira de Pneus XCMG, Modelo LW300), conforme especificações constantes no do processo 
de Dispensa de Licitação nº 066/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação de 
Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.

Parágrafo 1º - O pagamento será efetuado até o 05 (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação e aceitação 
dos serviços, conforme disposto no artigo 73 da Lei n° 8.666/1993, por meio ordem para depósito em conta-corrente da 
CONTRATADA, após o recebimento dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, comprovando que os serviços foram executados a contento, 
entregue até o 3º dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, para o atesto pelo setor competente;

b) Comprovante da manutenção das condições da habilitação, constatada por meio de consulta “on line aos sítios 
eletrônicos oficiais ou a documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;   

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 02 (dois) meses, 
contado a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
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Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.029 - Manutenção do Departamento de Estradas e Rodovias
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos e serviços será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na hipótese de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, II e III da Lei nº 
8.666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo previstos os seguintes percentuais de multa:

a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
b) 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo, sobre o valor Contrato.

§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do contrato, a critério e 
conveniência da Contratante.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pelo Contratado poderão ser objeto de 
cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou ainda, judicialmente, 
servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito a 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o processo de Dispensa de Licitação nº 066/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93 e suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada;
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por servidores especialmente designados, nos termos do art. 

67 da Lei nº 8.666/93;
e) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para fiscalizar a utilização das 

máquinas, se necessário;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da 

CONTRATADA ou por seus prepostos;
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g) Comunicar oficialmente à CONTRATADAS quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Contrato, 
aplicando as sanções cabíveis, previstas no edital e seus anexos;

h) Manter a máquina em perfeito estado de conservação e funcionamento, através da limpeza, troca de óleos e 
filtros, lubrificação, unhas para escavação, usando assim, de todos os meios necessários a boa manutenção do 
equipamento.

i) Compromete-se em utilizar produtos, em especial óleo, lubrificantes e filtros, adequados ao tipo da máquina 
utilizada, quando necessário. 

j) Responsabilizar-se por todas as despesas com as máquinas, inclusive as relativas a combustível, insumos, 
encargos trabalhistas do operador e outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora 
contratados, isentando a CONTRATADA de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em qualquer 
ocorrência;

k) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer da 
execução deste Contrato ou em conexão com eles;

l) Apresentar, previamente, se assim exigida pela CONTRATADA, a documentação que julgar necessária para 
comprovação da idoneidade e da qualificação profissional da mão de obra indicada para prestação dos 
serviços;

m) Operar e agir com organização completa, fornecendo a mão de obra necessária à execução dos serviços objeto 
do Contrato, realizando, também, todas as atividades inerentes à direção, coordenação, fiscalização, 
administração e execução dos serviços;

n) Zelar para que sejam cumpridas as normas de segurança e prevenção de acidentes;
o) Adotar todas as providências necessárias ao socorro de vítimas, em caso de acidentes;
p) Transportar a(s) máquina(s) até o município e nos limites que corresponderem a área onde estiver ocorrendo a 

prestação de serviços.
q) Arcar com as despesas de pagamento dos serviços do Operador contratado pelo município, hospedagem e 

alimentação na vigência do presente contrato.
r) Proporcionar à CONTRATADA as facilidades e as informações necessárias a fim de que possa desempenhar 

normalmente os serviços contratados;
s) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, na aplicação de 

sanções, nas alterações e revisões do Contrato;
t) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato;
u) Notificar incontinente, à CONTRATADA, qualquer violação ou tentativa de violação por parte de terceiros 

dos direitos de propriedade da CONTRATADA, sobre as máquinas e equipamentos disponibilizados para os 
serviços;

v) Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da utilização das máquinas e equipamentos de 
propriedade da CONTRATADA causados por preposto do Município, resultante do não cumprimento de 
qualquer cláusula ou condição deste Contrato, desde que devidamente comprovados;

w) Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais;

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Disponibilizar máquinas nas quantidades e especificações prevista no Termo de Referência, obedecidas todas 

as normas que regulamentam a utilização de máquinas, emanadas pelo Poder Público;
d) Disponibilizar no momento da retirada das máquinas o primeiro kit de assessórios necessários à utilização das 

mesmas, compreendendo as garras no caso das escavadeiras e as lâminas no caso do trator.
e) Indicar no ato da assinatura deste instrumento contratual a localização da máquina que deverá está disponível 

para o imediato transporte;
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f) Garantir que a(s) máquina(s) estejam em perfeito estado de funcionamento e operação, com a devida a 
limpeza, troca de óleos e filtros, lubrificação, unhas para escavação, usando assim, de todos os meios 
necessários à sua imediata utilização;

g) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, 
não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Serviços:
Fac-Simile ou E-mail.

h) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

i) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

j) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 066/2022.Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. José Carlos 
Rodrigues Oliveira, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Administração como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Guajeru-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

Guajeru-Ba, 08 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Gavião - CIVALERG

Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 026-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E DEYVIDE DE 
OLIVEIRA SILVA NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado DEYVIDE DE 
OLIVEIRA SILVA, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade nº 54.230.684-0, 
expedida pela SSP/SP e cadastro no CPF nº 426.015.978-01, residente e domiciliada na Rua Nalmar 
Alcantara, nº 132, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com 
base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 
067/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços de 
pintorde forma exepcional e temporária para atender as necessidades na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, com carga horária de até 91 (noventa e uma) horas mensais,
conforme especificações constantes no do processo de Dispensa de Licitação nº 067/2022, com 
base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
2.521,61 (dois mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 27,71 (vinte e 
sete reais e setenta e um centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto 
Sobre Serviços (ISSQN), pela contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
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Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato será por um período de até 2 
(dois) meses, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por 
ambas as partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.
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CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. José 
Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração e Planejamento, como 
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 08 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Deyvide de Oliveira Silva

Contratado
TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 009-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA E A EMPRESA JJLM SERVIÇOS LTDA
NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e 
domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, 
neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa JJLM SERVIÇOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.449.538/0001-46, com sede na Rodovia BA 263, s/n, Km 
88, Loteamento Lagoa do Meio, na cidade de Piripá, Bahia, representada neste ato por Vinícius Fagner Dias 
Castro, brasileiro, empresário, com registro de identidade nº 42.347.715-83, expedida pela SSP/BA e 
cadastro no CPF nº 043.374.245-39, residente e domiciliado na Rua Lomanto Júnior, nº 132, centro, na 
cidade de Piripá, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 
com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 
003/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento Baterias e Lubrificantes 
para manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas do Município, conforme especificações constantes no 
do processo de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
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Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.078 - Desenvolvimento das Atividades do Convênio SSP/BA
Projeto/Atividade: 2.087 - Manutenção das Ações do Departamento Tributário
Projeto/Atividade: 2.096 - Royalties/FEP/Compensação Financeira P/ Expl. Rec. Min.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.029 - Manutenção do Departamento de Estradas e Rodovias
Projeto/Atividade: 2.030 - Manutenções do Departamento de Abastecimento de Água e Sistemas Hídricos
Projeto/Atividade: 2.075 - Contribuição de Interv. Domínio Econômico - CIDE
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato e, 
adicionalmente, ao prazo oferecido pelo fabricante, indenizando o contratante pelos possíveis danos 
causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e a Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, 
dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

d) Entregar as peças e materiais na sede do Município de Guajeru-Ba, exceto nos casos em que seja 
necessário, a critério da Administração, conduzir o veículo à sede da contratada para a prestação dos 
serviços de manutenção. 

e) Entregar as Peças e Materiais conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias 
úteis, contados após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade 
solicitada;

f) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: comercial@madspeed.com.br
Fac-Simile: (77) 77 8815-4818 / (11) 94654-7806

g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. 
José Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

__________________________________
JJLM Serviços Ltda
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 770

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 010-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME E A EMPRESA JJLM 
SERVIÇOS LTDA NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, com sede na Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 
11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na 
cidade de Guajeru-Ba, e do outro lado a empresa JJLM SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 24.449.538/0001-46, com sede na Rodovia BA 263, s/n, Km 88, Loteamento 
Lagoa do Meio, na cidade de Piripá, Bahia, representada neste ato por Vinícius Fagner Dias Castro, 
brasileiro, empresário, com registro de identidade nº 42.347.715-83, expedida pela SSP/BA e cadastro no 
CPF nº 043.374.245-39, residente e domiciliado na Rua Lomanto Júnior, nº 132, centro, na cidade de Piripá, 
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 003/2022
resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Baterias e 
Lubrificantes para manutenção de Veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme 
especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços 
nº 003/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.121 - Manutenção do Sistema de Transporte Escolar
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato e, 
adicionalmente, ao prazo oferecido pelo fabricante, indenizando o contratante pelos possíveis danos 
causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e a Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, 
dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

d) Entregar as peças e materiais na sede do Município de Guajeru-Ba, exceto nos casos em que seja 
necessário, a critério da Administração, conduzir o veículo à sede da contratada para a prestação dos 
serviços de manutenção. 

e) Entregar as Peças e Materiais conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias 
úteis, contados após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade 
solicitada;

f) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: comercial@madspeed.com.br
Fac-Simile: (77) 77 8815-4818 / (11) 94654-7806

g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Fátima Viana de Souza, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Educação como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME

_____________________________________
JJLM Serviços Ltda
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 774

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 011-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E A EMPRESA JJLM SERVIÇOS 
LTDA NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, 
nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), 
Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela 
SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, 
Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
JJLM SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.449.538/0001-46, com 
sede na Rodovia BA 263, s/n, Km 88, Loteamento Lagoa do Meio, na cidade de Piripá, Bahia, representada 
neste ato por Vinícius Fagner Dias Castro, brasileiro, empresário, com registro de identidade nº 42.347.715-
83, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 043.374.245-39, residente e domiciliado na Rua Lomanto 
Júnior, nº 132, centro, na cidade de Piripá, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos 
termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de 
Registro de Preços nº 003/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Baterias e 
Lubrificantes para manutenção de Veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações 
constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 90.0000,00 
(noventa mil reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primária
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato e, 
adicionalmente, ao prazo oferecido pelo fabricante, indenizando o contratante pelos possíveis danos 
causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e a Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:
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a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os 
interesses públicos informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a 
necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição 
emitida pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela 
autoridade superior, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

d) Entregar as peças e materiais na sede do Município de Guajeru-Ba, exceto nos casos em que seja 
necessário, a critério da Administração, conduzir o veículo à sede da contratada para a prestação dos 
serviços de manutenção. 

e) Entregar as Peças e Materiais conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias 
úteis, contados após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade 
solicitada;

f) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: comercial@madspeed.com.br
Fac-Simile: (77) 77 8815-4818 / (11) 94654-7806

j) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

k) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

l) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra.
Érica Leal Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

__________________________________
JJLM Serviços Ltda
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 012-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA 
JJLM SERVIÇOS LTDA NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio Carlos 
Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09,
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), A Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, maior, 
portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa JJLM SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 24.449.538/0001-46, com sede na Rodovia BA 263, s/n, Km 88, Loteamento 
Lagoa do Meio, na cidade de Piripá, Bahia, representada neste ato por Vinícius Fagner Dias Castro, 
brasileiro, empresário, com registro de identidade nº 42.347.715-83, expedida pela SSP/BA e cadastro no 
CPF nº 043.374.245-39, residente e domiciliado na Rua Lomanto Júnior, nº 132, centro, na cidade de Piripá, 
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 003/2022
resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento Baterias e Lubrificantes 
para manutenção de Veículos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de 
Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.
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Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01-Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Projeto/Atividade: 2.023- Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.074- Programa Bolsa Familia-IGD
Projeto/Atividade: 2.146- Programa Primeira Infância no SUAS
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato e, 
adicionalmente, ao prazo oferecido pelo fabricante, indenizando o contratante pelos possíveis danos 
causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e a Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
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Obrigações da Contratante:

d) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
e) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

f) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

g) Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os 
interesses públicos informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a 
necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição 
emitida pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela 
autoridade superior, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

h) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
i) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

j) Entregar as peças e materiais na sede do Município de Guajeru-Ba, exceto nos casos em que seja 
necessário, a critério da Administração, conduzir o veículo à sede da contratada para a prestação dos 
serviços de manutenção. 

k) Entregar as Peças e Materiais conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias 
úteis, contados após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade 
solicitada;

l) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: comercial@madspeed.com.br
Fac-Simile: (77) 77 8815-4818 / (11) 94654-7806

m) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

n) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

o) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra.
Ronilda Maria Oliveira, Secretária Municipal de Assistência Social, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Ronilda Maria OLiveira

Gestora do FMAS
Contratante

__________________________________
JJLM Serviços Ltda
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 782

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 243/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022

Em 03 de Fevereiro de 2022, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA,
com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o 
nº 13.284.658/0001-14, representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-
81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA e figuram neste ato como CO-
PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o 
nº 10.725.277/0001-35, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF 
sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, 
Bahia, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público, com 
sede na Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ 
sob o nº 18.083.564/0001-09, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Ronilda Maria de 
Oliveira, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e 
cadastrada no CPF sob o nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia e o 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 
Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 
06.077.397/0001-04, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 
994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, responsáveis pelo PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 032/2021, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada 
em 02/02/2022, doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações e Decreto Municipal nº 116, de 24 de Novembro de 2014, têm entre si, justo e avençado a 
presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de 
Fornecimento e Prestação de Serviços, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e 
consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, 
objetivando o Compromisso de Fornecimento Baterias e Lubrificantes para manutenção de Veículos e 
Máquinas Pesadas do Município, por um período de 12 (doze) meses, nas condições estabelecidas no 
ato convocatório.

Licitante Registrada: JJLM SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 24.449.538/0001-46, com sede na Rodovia BA 263, s/n, Km 88, Loteamento Lagoa do Meio, na 
cidade de Piripá, Bahia, representada neste ato por Vinícius Fagner Dias Castro, brasileiro, empresário, 
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com registro de identidade nº 42.347.715-83, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 043.374.245-
39, residente e domiciliado na Rua Lomanto Júnior, nº 132, centro, na cidade de Piripá, Bahia.

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO
MODELO WAY 
DO VEÍCULO /
REFERÊNCIA

MARCA DA 
PEÇA

VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

LOTE 01 - BATERIAS

1 20 UN

BATERIA AUTOMOTIVA, 12V,  
SELADA, GARANTIA MÍNIMA 
DE 18 MESES, COM SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DE 
CONFORMIDADE DO 
PRODUTO, CONFORME 
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 
14 DE JUNHO DE 2012

45 AH PIONEIRO R$             317,00 R$                    6.340,00 

2 30 UN

BATERIA AUTOMOTIVA, 12V,  
SELADA, GARANTIA MÍNIMA 
DE 18 MESES, COM SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DE 
CONFORMIDADE DO 
PRODUTO, CONFORME 
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 
14 DE JUNHO DE 2012

60 AH PIONEIRO R$              405,00 R$                  12.150,00 

3 25 UN

BATERIA AUTOMOTIVA, 12V,  
SELADA, GARANTIA MÍNIMA 
DE 18 MESES, COM SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DE 
CONFORMIDADE DO 
PRODUTO, CONFORME 
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 
14 DE JUNHO DE 2012

70 AH PIONEIRO R$              560,00 R$                  14.000,00 

4 20 UN

BATERIA AUTOMOTIVA, 12V,  
SELADA, GARANTIA MÍNIMA 
DE 18 MESES, COM SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DE 
CONFORMIDADE DO 
PRODUTO, CONFORME 
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 
14 DE JUNHO DE 2012

95 AH PIONEIRO R$              800,00 R$                  16.000,00 

5 25 UN

BATERIA AUTOMOTIVA, 12V,  
SELADA, GARANTIA MÍNIMA 
DE 18 MESES, COM SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DE 
CONFORMIDADE DO 
PRODUTO, CONFORME 
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 
14 DE JUNHO DE 2012

110 AH PIONEIRO R$              840,00 R$                  21.000,00 

6 50 UN

BATERIA AUTOMOTIVA, 12V,  
SELADA, GARANTIA MÍNIMA 
DE 18 MESES, COM SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DE 
CONFORMIDADE DO 
PRODUTO, CONFORME 
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 
14 DE JUNHO DE 2012

150 AH PIONEIRO R$              920,00 R$                  46.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$             115.490,00 
LOTE 05 - OLEOS LUBRIFICANTES PARA FROTA MUNICIPAL
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56 100 UN
FLUIDO  PARA FREIO DOT 3 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 
500 ML

RADNAQ
R$                16,00 R$                    1.600,00 

57 100 UN
FLUIDO PARA FREIO DOT 4 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 
500 ML

RADNAQ
R$                19,00 R$                    1.900,00 

58 50 BLD GRAXA COMUM BALDE C/20 KG
THOR 

R$              390,00 R$                  19.500,00 

59 50 BLD GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTOS 
C/ 20 KG

THOR R$              600,00 R$                  30.000,00 

60 100 BLD

ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, 
COMPOSIÇÃO MINERAL, TIPO SAE 90,
TIPO USO CAIXA DE TRANSMISSÃO, 
BALDE COM 20 L

THOR

R$              420,00 R$                  42.000,00 

61 10 BLD

ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO 
PARA MOTORES A DIESEL, SAE 5W30 
API SN, NORMA ACEA C2 E C3. 
EMBALAGEM DE 20 LITROS.

GTOIL

R$              975,00 R$                    9.750,00 

62 20 BLD
ÓLEO PARA MOTOR A GASOLINA 5W30 
100% SINTÉTICO MULTIUSO API SN. 
EMBALAGEM 20 LITROS.

GTOIL
R$              900,00 R$                  18.000,00 

63 15 BLD

ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 
(MOTONIVELADORA) SAE 50, CAT TO-
4, CAT TO-4M, TANDEM. BALDE DE 20 
LITROS.

THOR

R$              520,00 R$                    7.800,00 

64 100 BLD
OLEO SAE 140GL- 5 140 PARA 
TRANSMISSÃO DIFERENCIAL BALDE 
DE 20 L

THOR
R$              425,00 R$                  42.500,00 

65 100 LT ÓLEO LUBRIFICANTE  90 P/ CAIXA DE 
MARCHA FRASCO 1 LITRO

THOR R$                23,00 R$                    2.300,00 

66 50 BLD ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE-90 
API GL4 (Embalagem 20L)

THOR
R$              420,00 R$                  21.000,00 

67 30 BLD
ÓLEO PARA MOTOR A GASOLINA 15 
W40, SEMI- SINTÉTICO API SN OU 
SUPERIOR. EMBALAGEM 20 LITROS

GTOIL
R$              700,00 R$                  21.000,00 

68 50 BLD
ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL 15 W40, 
SEMI- SINTÉTICO API SN OU SUPERIOR. 
EMBALAGEM 20 LITROS

GTOIL
R$              650,00 R$                  32.500,00 

69 100 LT
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, 
PARA MOTOR A DIESEL API-CH4 SAE 
15W40 FRASCO 1 LITRO

GTOIL
R$                35,00 R$                    3.500,00 

70 50 LT ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTÉTICO 
FRASCO 1 LITRO

GTOIL R$                40,00 R$                    2.000,00 

71 100 LT ÓLEO LUBRIFICANTE P/ HIDRAULICO 
FRASCO COM 1 LITRO

THOR R$                25,00 R$                    2.500,00 

72 100 BLD ÓLEO PARA TRANSMISSÃO 68 
AUTOMÁTICA BALDE C/ 20 LITROS

THOR
R$              420,00 R$                  42.000,00 

73 80 BLD

ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL P/ 
CAIXAS DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E 
TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA. ATENDE 
AS NORMAS EXIGIDAS PARA 
ESPECIFICAÇÃO ATF TIPO A SUFIXO A. 
FORNECIDO EM GALÃO PLÁSTICO DE 
20 L

THOR

R$              460,00 R$                  36.800,00 
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74 50 UN

ÓLEO LUBRIFICANTE, ATF, PARA 
TRANSMISSÃO AUTOMATICA E 
DIREÇÃO HIDRAULICA, FRASCO COM 
500 MIL

THOR

R$                15,00 R$                       750,00 

75 20 BLD ADITIVO ARLA 32, BALDE  20 LITROS SHELL R$              130,00 R$                    2.600,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 05 R$             340.000,00 
VALOR TOTAL DOS LOTES R$             455.490,00 

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será 
formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização Fornecimento, observadas as disposições 
contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021, sendo que esta Ata de Registro de Preços não 
caracteriza-se como instrumento contratual, mas apenas expectativa de fornecimento.

2.1 - O compromisso de entrega (contratação) só estará caracterizado mediante Autorização de 
Fornecimento, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2021.

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado 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 066, de 
07 de maio de 2013, 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 contados a partir da data de sua assinatura.

5.1 - O Fornecedor Registrado deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93.

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 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.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

Érica Leal Cangussu
Gestora do FMS

Contratante

Ronilda Maria de Oliveira
Gestora do FMAS

Contratante

Fátima Viana de Souza
Gestora do FME

Contratante

_______________________________
JJLM Serviços Ltda
Empresa Registrada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 014-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA E A EMPRESA SARAH ALVES 
COUTINHO LIMA EIRELI NOS TERMOS 
ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e 
domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, 
neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa SARAH ALVES COUTINHO LIMA 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.500.685/0001-57, com sede na Avenida 
Centenário, nº 1.226, Bairro Rodoviario, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Sarah 
Alves Coutinho Lima, brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº MG-12.335.030 expedida 
pela SSP/MG e e cadastro no CPF nº 050.160.976-82 residente e domiciliado na Avenida Centenario, 1264, 
Casa, na cidade de Brumado, Bahia    , doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da 
Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de 
Preços nº 005/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Pneus, Câmara de Ar 
e Protetor para Veículos do Município, conforme especificações constantes no do processo de Pregão 
Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
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Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.078 - Desenvolvimento das Atividades do Convênio SSP/BA
Projeto/Atividade: 2.087 - Manutenção das Ações do Departamento Tributário
Projeto/Atividade: 2.096 - Royalties/FEP/Compensação Financeira P/ Expl. Rec. Min.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.029 - Manutenção do Departamento de Estradas e Rodovias
Projeto/Atividade: 2.030 - Manutenções do Departamento de Abastecimento de Água e Sistemas Hídricos
Projeto/Atividade: 2.075 - Contribuição de Interv. Domínio Econômico - CIDE
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato e, 
adicionalmente, ao prazo oferecido pelo fabricante, indenizando o contratante pelos possíveis danos 
causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e a Ata de Registro de Preços nº 005/2022.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, 
dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

d) Entregar as peças e materiais na sede do Município de Guajeru-Ba, exceto nos casos em que seja 
necessário, a critério da Administração, conduzir o veículo à sede da contratada para a prestação dos 
serviços de manutenção. 

e) Entregar as Peças e Materiais conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias 
úteis, contados após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade 
solicitada;

f) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: sarahcoutinholima@gmail.com
Fac-Simile: (77) 77 9977-0973

g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. 
José Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

__________________________________
Sarah Alves Coutinho Lima Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 015-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME E A EMPRESA SARAH 
ALVES COUTINHO LIMA EIRELI NOS 
TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, com sede na Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 
11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na 
cidade de Guajeru-Ba, e do outro lado a empresa SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.500.685/0001-57, com sede na Avenida Centenário, nº 
1.226, Bairro Rodoviario, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Sarah Alves Coutinho 
Lima, brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº MG-12.335.030 expedida pela SSP/MG e 
e cadastro no CPF nº 050.160.976-82 residente e domiciliado na Avenida Centenario, 1264, Casa, na cidade 
de Brumado, Bahia    , doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 
com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 
005/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Pneus, Câmara de Ar 
e Protetor para Veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações constantes no 
do processo de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.121 - Manutenção do Sistema de Transporte Escolar
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato e, 
adicionalmente, ao prazo oferecido pelo fabricante, indenizando o contratante pelos possíveis danos 
causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e a Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, 
dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

d) Entregar as peças e materiais na sede do Município de Guajeru-Ba, exceto nos casos em que seja 
necessário, a critério da Administração, conduzir o veículo à sede da contratada para a prestação dos 
serviços de manutenção. 

e) Entregar as Peças e Materiais conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias 
úteis, contados após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade 
solicitada;

f) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: sarahcoutinholima@gmail.com
Fac-Simile: (77) 77 9977-0973

g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Fátima Viana de Souza, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Educação como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME

_____________________________________
Sarah Alves Coutinho Lima Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 016-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E A EMPRESA SARAH ALVES 
COUTINHO LIMA EIRELI NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, 
nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), 
Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela 
SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, 
Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
34.500.685/0001-57, com sede na Avenida Centenário, nº 1.226, Bairro Rodoviario, na cidade de Brumado, 
Bahia, representada neste ato por Sarah Alves Coutinho Lima, brasileira, casada, empresária, com registro de 
identidade nº MG-12.335.030 expedida pela SSP/MG e e cadastro no CPF nº 050.160.976-82 residente e 
domiciliado na Avenida Centenario, 1264, Casa, na cidade de Brumado, Bahia    , doravante denominada
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão 
Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de 
Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Pneus, Câmara de Ar 
e Protetor para Veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no do 
processo de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 80.0000,00 
(oitenta mil reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primária
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato e, 
adicionalmente, ao prazo oferecido pelo fabricante, indenizando o contratante pelos possíveis danos 
causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e a Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os 
interesses públicos informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a 
necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição 
emitida pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela 
autoridade superior, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

d) Entregar as peças e materiais na sede do Município de Guajeru-Ba, exceto nos casos em que seja 
necessário, a critério da Administração, conduzir o veículo à sede da contratada para a prestação dos 
serviços de manutenção. 

e) Entregar as Peças e Materiais conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias 
úteis, contados após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade 
solicitada;

f) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: sarahcoutinholima@gmail.com
Fac-Simile: (77) 77 9977-0973

j) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

k) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

l) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra.
Érica Leal Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

__________________________________
Sarah Alves Coutinho Lima Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 017-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA 
SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI
NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio Carlos 
Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09,
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), A Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, maior, 
portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.500.685/0001-57, com sede na Avenida Centenário, nº 
1.226, Bairro Rodoviario, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Sarah Alves Coutinho 
Lima, brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº MG-12.335.030 expedida pela SSP/MG e 
e cadastro no CPF nº 050.160.976-82 residente e domiciliado na Avenida Centenario, 1264, Casa, na cidade 
de Brumado, Bahia    , doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 
com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 
005/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Pneus, Câmara de Ar 
e Protetor para Veículos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme 
especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços 
nº 005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01-Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Projeto/Atividade: 2.023- Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.074- Programa Bolsa Familia-IGD
Projeto/Atividade: 2.146- Programa Primeira Infância no SUAS
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato e, 
adicionalmente, ao prazo oferecido pelo fabricante, indenizando o contratante pelos possíveis danos 
causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e a Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Obrigações da Contratante:

d) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
e) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

f) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

g) Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os 
interesses públicos informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a 
necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição 
emitida pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela 
autoridade superior, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

h) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
i) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

j) Entregar as peças e materiais na sede do Município de Guajeru-Ba, exceto nos casos em que seja 
necessário, a critério da Administração, conduzir o veículo à sede da contratada para a prestação dos 
serviços de manutenção. 

k) Entregar as Peças e Materiais conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias 
úteis, contados após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade 
solicitada;

l) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: sarahcoutinholima@gmail.com
Fac-Simile: (77) 77 9977-0973

m) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

n) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

o) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra.
Ronilda Maria Oliveira, Secretária Municipal de Assistência Social, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Ronilda Maria OLiveira

Gestora do FMAS
Contratante

__________________________________
Sarah Alves Coutinho Lima Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E A 
EMPRESA SARAH ALVES COUTINHO 
LIMA EIRELI NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e 
domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, 
neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa SARAH ALVES COUTINHO LIMA 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.500.685/0001-57, com sede na Avenida 
Centenário, nº 1.226, Bairro Rodoviario, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Sarah 
Alves Coutinho Lima, brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº MG-12.335.030 expedida 
pela SSP/MG e e cadastro no CPF nº 050.160.976-82 residente e domiciliado na Avenida Centenario, 1264, 
Casa, na cidade de Brumado, Bahia    , doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da 
Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de 
Preços nº 005/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços (Alinhamento, 
Balanceamento, de Caster, Cambagem e conserto de pneus), para manutenção para Veículos e 
Máquinas Pesadas do Município, conforme especificações constantes no do processo de Pregão 
Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades 
da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.078 - Desenvolvimento das Atividades do Convênio SSP/BA
Projeto/Atividade: 2.087 - Manutenção das Ações do Departamento Tributário
Projeto/Atividade: 2.096 - Royalties/FEP/Compensação Financeira P/ Expl. Rec. Min.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.029 - Manutenção do Departamento de Estradas e Rodovias
Projeto/Atividade: 2.030 - Manutenções do Departamento de Abastecimento de Água e Sistemas Hídricos
Projeto/Atividade: 2.075 - Contribuição de Interv. Domínio Econômico - CIDE
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, 
dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

d) Prestar os Serviços de manutenção dos veículos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a emissão 
da Autorização Prestação de Serviços, obedecendo os seguintes critérios:
d.1) O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um 
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso;
d.2) O Local de prestação de serviços poderá ser na sede da empresa contratada, desde que a uma 
distância máxima de até 100km da sede do Município de Guajeru-Ba, e que a contratada dependa de 
infraestrutura física adequada para a prestação dos serviços. Se a distância for superior a 100km da 
sede do Município de Guajeru-Ba, as despesas deslocamento do veículo, bem como outras despesas 
relacionadas à maior distância, será abatida do valor total dos serviços prestados.

e) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: sarahcoutinholima@gmail.com
Fac-Simile: (77) 77 9977-0973

f) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. 
José Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Sarah Alves Coutinho Lima Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-
FME E A EMPRESA SARAH ALVES 
COUTINHO LIMA EIRELI NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, com sede na Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 
11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na 
cidade de Guajeru-Ba, e do outro lado a empresa SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.500.685/0001-57, com sede na Avenida Centenário, nº 
1.226, Bairro Rodoviario, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Sarah Alves Coutinho 
Lima, brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº MG-12.335.030 expedida pela SSP/MG e 
e cadastro no CPF nº 050.160.976-82 residente e domiciliado na Avenida Centenario, 1264, Casa, na cidade 
de Brumado, Bahia    , doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 
com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 
005/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços (Alinhamento, 
Balanceamento, de Caster, Cambagem e conserto de pneus), para manutenção para Veículos da 
Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações constantes no do processo de Pregão 
Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades 
da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.121 - Manutenção do Sistema de Transporte Escolar
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, 
dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

d) Prestar os Serviços de manutenção dos veículos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a emissão 
da Autorização Prestação de Serviços, obedecendo os seguintes critérios:
d.1) O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um 
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso;
d.2) O Local de prestação de serviços poderá ser na sede da empresa contratada, desde que a uma 
distância máxima de até 100km da sede do Município de Guajeru-Ba, e que a contratada dependa de 
infraestrutura física adequada para a prestação dos serviços. Se a distância for superior a 100km da 
sede do Município de Guajeru-Ba, as despesas deslocamento do veículo, bem como outras despesas 
relacionadas à maior distância, será abatida do valor total dos serviços prestados.

e) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: sarahcoutinholima@gmail.com
Fac-Simile: (77) 77 9977-0973

f) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Fátima Viana de Souza, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Educação como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME

_____________________________________
Sarah Alves Coutinho Lima Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A 
EMPRESA SARAH ALVES COUTINHO 
LIMA EIRELI NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, 
nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), 
Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela 
SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, 
Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
34.500.685/0001-57, com sede na Avenida Centenário, nº 1.226, Bairro Rodoviario, na cidade de Brumado, 
Bahia, representada neste ato por Sarah Alves Coutinho Lima, brasileira, casada, empresária, com registro de 
identidade nº MG-12.335.030 expedida pela SSP/MG e e cadastro no CPF nº 050.160.976-82 residente e 
domiciliado na Avenida Centenario, 1264, Casa, na cidade de Brumado, Bahia    , doravante denominada
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão 
Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de 
Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços (Alinhamento, 
Balanceamento, de Caster, Cambagem e conserto de pneus), para manutenção para Veículos
pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no do processo de 
Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades 
da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primária
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
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b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, 
dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

d) Prestar os Serviços de manutenção dos veículos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a emissão 
da Autorização Prestação de Serviços, obedecendo os seguintes critérios:
d.1) O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um 
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso;
d.2) O Local de prestação de serviços poderá ser na sede da empresa contratada, desde que a uma 
distância máxima de até 100km da sede do Município de Guajeru-Ba, e que a contratada dependa de 
infraestrutura física adequada para a prestação dos serviços. Se a distância for superior a 100km da 
sede do Município de Guajeru-Ba, as despesas deslocamento do veículo, bem como outras despesas 
relacionadas à maior distância, será abatida do valor total dos serviços prestados;
d.3) Os Serviços de alinhamento, balanceamento e demais serviços constantes do Lote 03 do Anexo 
I, deverão ocorrer no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a emissão da ordem de serviços, 
em local com distância não superior a 100 (cem) quilômetros da sede do Município de Guajeru-Ba.

e) Atender as Ordens de Fornecimento que serão Atender as Ordens de Fornecimento que serão 
realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa 
alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento:
Endereço de E-mail: sarahcoutinholima@gmail.com
Fac-Simile: (77) 77 9977-0973

f) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra.
Érica Leal Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

__________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_________________________________
Sarah Alves Coutinho Lima Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E A EMPRESA SARAH ALVES 
COUTINHO LIMA EIRELI NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio Carlos 
Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09,
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), A Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, maior, 
portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.500.685/0001-57, com sede na Avenida Centenário, nº 
1.226, Bairro Rodoviario, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Sarah Alves Coutinho 
Lima, brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº MG-12.335.030 expedida pela SSP/MG e 
e cadastro no CPF nº 050.160.976-82 residente e domiciliado na Avenida Centenario, 1264, Casa, na cidade 
de Brumado, Bahia    , doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 
com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 
005/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços (Alinhamento, 
Balanceamento, de Caster, Cambagem e conserto de pneus), para manutenção para Veículos
pertencentes à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme especificações 
constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.
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Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01-Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Projeto/Atividade: 2.023- Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.074- Programa Bolsa Familia-IGD
Projeto/Atividade: 2.146- Programa Primeira Infância no SUAS
Elemento de Despesa: 33.90.39- Outros Serviços Terceiro-Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
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Obrigações da Contratante:

d) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
e) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

f) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

i) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, 
dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

j) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

l) Prestar os Serviços de manutenção dos veículos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a emissão 
da Autorização Prestação de Serviços, obedecendo os seguintes critérios:
d.1) O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um 
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso;
d.2) O Local de prestação de serviços poderá ser na sede da empresa contratada, desde que a uma 
distância máxima de até 100km da sede do Município de Guajeru-Ba, e que a contratada dependa de 
infraestrutura física adequada para a prestação dos serviços. Se a distância for superior a 100km da 
sede do Município de Guajeru-Ba, as despesas deslocamento do veículo, bem como outras despesas 
relacionadas à maior distância, será abatida do valor total dos serviços prestados;
d.3) Os Serviços de alinhamento, balanceamento e demais serviços constantes do Lote 03 do Anexo 
I, deverão ocorrer no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a emissão da ordem de serviços, 
em local com distância não superior a 100 (cem) quilômetros da sede do Município de Guajeru-Ba.

m) Atender as Ordens de Fornecimento que serão Atender as Ordens de Fornecimento que serão 
realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa 
alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento:
Endereço de E-mail: sarahcoutinholima@gmail.com
Fac-Simile: (77) 77 9977-0973

n) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

o) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

p) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra.
Ronilda Maria Oliveira, Secretária Municipal de Assistência Social, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

__________________________________
Ronilda Maria OLiveira

Gestora do FMAS
Contratante

_________________________________
Sarah Alves Coutinho Lima Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 243/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022

Em 03 de Fevereiro de 2022, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA,
com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o 
nº 13.284.658/0001-14, representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-
81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA e figuram neste ato como CO-
PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o 
nº 10.725.277/0001-35, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF 
sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, 
Bahia, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público, com 
sede na Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ 
sob o nº 18.083.564/0001-09, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Ronilda Maria de 
Oliveira, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e 
cadastrada no CPF sob o nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia e o 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 
Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 
06.077.397/0001-04, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 
994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, responsáveis pelo PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 032/2021, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada 
em 02/02/2022, doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações e Decreto Municipal nº 116, de 24 de Novembro de 2014, têm entre si, justo e avençado a 
presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de 
Fornecimento e Prestação de Serviços, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e 
consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, 
objetivando o Compromisso de Fornecimento de Pneus e serviços (Alinhamento, Balanceamento, 
de Caster, Cambagem e conserto de pneus) e Materiais (baterias), para manutenção para Veículos
e Máquinas Pesadas do Município, por um período de 12 (doze) meses, nas condições estabelecidas 
no ato convocatório.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
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Licitante Registrada: SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 34.500.685/0001-57, com sede na Avenida Centenário, nº 1.226, Bairro 
Rodoviario, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Sarah Alves Coutinho Lima, 
brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº MG-12.335.030 expedida pela SSP/MG e e 
cadastro no CPF nº 050.160.976-82 residente e domiciliado na Avenida Centenario, 1264, Casa, na 
cidade de Brumado, Bahia.

ITEM QTD. UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR
UNIT TOTAL

LOTE 02 - PNEUS PARA VEÍCULOS

7 30 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 165/70 
R13, MATERIAL BANDA RODAGEM 
BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, 
TIPO SEM CÂMARA, MODELO 
RADIAL, COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

IRIS R$               300,00 R$         9.000,00 

8 50 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 175/70 
R13, MATERIAL BANDA RODAGEM 
BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA,TIPO 
SEM CÂMARA, MODELO RADIAL 
PARA FIAT UNO, COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

APOLLO R$               330,00 R$      16.500,00 

9 85 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 175/70 
R14, MATERIAL BANDA RODAGEM 
BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, 
TIPO SEM CÂMARA, MODELO 
RADIAL COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO .

FIRESTONE R$               380,00 R$      32.300,00 

10 30 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 185/65 
R15, MATERIAL BANDA RODAGEM 
BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, 
TIPO SEM CÂMARA, MODELO 
RADIAL COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO .

TRAZANO R$               383,99 R$      11.519,70 

11 34 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 195/60 
R15, MATERIAL BANDA RODAGEM 
BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA,
TIPO SEM CÂMARA, MODELO 
RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO DO 
INMETRO .

TRAZANO R$               397,46 R$      13.513,64 
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12 34 Unid.
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 
R16, SEM CÂMARA, 8 LONAS, COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

HIFLY R$               687,14 R$      23.362,76 

13 58 Unid.
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 
215/75/R175, LISO COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

CARGO POWER R$               860,00 R$      49.880,00 

14 22 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 225/65 
R16, MATERIAL BANDA RODAGEM 
BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, ,
TIPO SEM CÂMARA, MODELO 
RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO DO 
INMETRO

FARROAD R$               794,00 R$      17.468,00 

15 22 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 225/70 
R16, MATERIAL BANDA RODAGEM 
BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, ,
TIPO SEM CÂMARA, MODELO 
RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO DO 
INMETRO

TRAZANO R$               808,40 R$      17.784,80 

16 34 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 235/70 
R16, MATERIAL BANDA RODAGEM 
BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA,
TIPO SEM CÂMARA, MODELO 
RADIAL PARA CAMINHONETE, COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

ONIX R$               720,83 R$      24.508,22 

17 22 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 255/70 
R16, MATERIAL BANDA RODAGEM 
BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA,
TIPO SEM CÂMARA, MODELO 
RADIAL PARA CAMINHONETE, COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

FIRESTONE R$               774,72 R$      17.043,84 

18 18 Unid.

PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO 
275/80R 22.5, PRODUTO NACIONAL, 
COM DUPLA CINTA DE AÇO, 
CARCAÇA DE NYLON DOBRADA EM 
ESPIRAL, SEM CÂMARA 
COMCERTIFICAÇÃO DO INMETRO

ATLAS R$            1.912,00 R$      34.416,00 

19 80 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 
900X20, MATERIAL CARCAÇA LONA 
NÁILON, MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA 
RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA 
CARCAÇA RADIAL, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
COM CÂMARA COM CERTIFICAÇÃO 
DO INMETRO .

TORNEL R$            1.381,01 R$    110.480,80 
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20 40 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 
1000X20, MATERIAL CARCAÇA LONA 
NÁILON, MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA 
RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA 
CARCAÇA RADIAL, 
CARACTERÍSTIAS ADICIONAIS COM 
CÂMARA E 16 LONAS, COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

ANTEO R$            1.697,00 R$      67.880,00 

21 30 Unid. CÂMARA DE AR ARO 20 JFF R$               154,93 R$         4.647,90 

22 20 Unid. CÂMARA DE AR ARO 24 JFF R$               330,10 R$         6.602,00 

23 16 Unid. CÂMARA DE AR ARO 30 JFF R$               478,30 R$         7.652,80 

24 26 Unid. CÂMARA DE AR ARO 13 JFF R$                 53,89 R$         1.401,14 

25 26 Unid. CÂMARA DE AR ARO 14 JFF R$                 53,89 R$         1.401,14 

26 18 Unid. CÂMARA DE AR ARO 18 JFF R$               175,15 R$         3.152,70 

27 18 Unid. CÂMARA DE AR ARO 16 JFF R$                 87,58 R$         1.576,44 

28 6 Unid. CAMARA DE AR - 1.300X24 JFF R$               330,11 R$         1.980,66 

29 26 Unid. PROTETOR DE PNEU 900X20 VIPAL R$                 67,37 R$         1.751,62 

30 20 Unid. PROTETOR PNEU 1000X20 VIPAL R$                 67,37 R$         1.347,40 

31 26 Unid. PROTETOR ARO 24 IRBO R$               249,26 R$         6.480,76 

32 6 Unid.
BICO RODA DISCO SEM CAMARA 
111MM 275 X 22.5 295 X 22.5 
COMPRIMENTO 111MM

JEDAL R$                 41,28 R$            247,68 

VALOR TOTAL DO LOTE R$    483.900,00 
LOTE 04 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS E CONSERTOS DE

PNEUS
39 250 Unid. Serviço de alinhamento de direção em veículos de passeio 

R$    40,00 R$      10.000,00 

40 200 Unid. Serviço de alinhamento de direção em veículos caminhonetes e 
vans R$    40,00 R$         8.000,00 

41 100 Unid. Serviço de alinhamento de direção em ônibus, microônibus e 
caminhoes R$    70,00 R$         7.000,00 

42 250 RODA Serviço de balanceamento de roda em veículos de passeio 
R$    10,00 R$         2.500,00 

43 200 RODA Serviço de balanceamento de roda em veículos caminhonetes e 
van R$   10,00 R$         2.000,00 

44 150 RODA Serviço de balanceamento de roda em ônibus, microônibus e 
caminhões R$   30,00 R$         4.500,00 

45 100 RODA Serviços de Cambagem de roda em veículos de passeio
R$    30,00 R$         3.000,00 

46 80 RODA Serviços de Cambagem de roda em veículos caminhonetes e 
vans R$    35,00 R$         2.800,00 

47 100 RODA Serviços de Cambagem de roda em ônibus, microônibus e 
caminhões R$    65,00 R$         6.500,00 

48 200 RODA Serviços de Caster de roda em veículos de passeio
R$    40,00 R$         8.000,00 

49 100 RODA Serviços de Caster de roda em veículos caminhonetes e vans
R$    40,00 R$         4.000,00 

50 100 RODA Serviços de Caster de roda em ônibus, micro-ônibus e 
caminhões R$    70,00 R$         7.000,00 

51 250 Unid.
Serviços de consertos em pneus 175/70 R14, 165 e 175/ R13, 
225/70 R15, 215/75 R17,5, 205/70 R15, 195/95 R15, 205/75 
R16 R$    33,04 

R$        8.260,00 
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52 90 Unid. Serviços de conserto de pneus 1.000 R-20
R$    55,00 R$         4.950,00 

53 100 Unid. Serviços de conserto de pneus 900/20
R$    55,00 R$         5.500,00 

54 100 Unid.
Serviços de conserto de pneus 19.5-25, 18.4-30, 1300-24, 
17.5X25, 19.5 L24, 12.5/80/16 

R$  190,50 
R$       19.050,00 

55 30 Unid. Serviços de conserto de pneus 275-18
R$    28,00 R$             840,00 

           VALOR TOTAL LOTE 4 R$103.900,00 
R$                          

587.800,00 QUINHENTOS EOITENTA E SETE MIL OITOCENTOS REAIS

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será 
formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização Fornecimento, observadas as disposições 
contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021, sendo que esta Ata de Registro de Preços não 
caracteriza-se como instrumento contratual, mas apenas expectativa de fornecimento.

2.1 - O compromisso de entrega (contratação) só estará caracterizado mediante Autorização de 
Fornecimento, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2021.

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado 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 066, de 
07 de maio de 2013, 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 contados a partir da data de sua assinatura.

5.1 - O Fornecedor Registrado deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93.
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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 Fornecimento será 
o Foro da Comarca de Caculé-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 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.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

Érica Leal Cangussu
Gestora do FMS

Contratante

Ronilda Maria de Oliveira
Gestora do FMAS

Contratante

Fátima Viana de Souza
Gestora do FME

Contratante

_______________________________
Sarah Alves Coutinho Lima Eireli

Empresa Registrada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESULTADO DO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

ADJUDICAÇÃO DO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

O Prefeito Municipal, torna público, nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei 11.947/2009 e Da Resolução 
FNDE/ CD n.º 38/2009 com suas ulteriores alterações, a ADJUDICAÇÃO de itens da Chamada Pública
nº 001/2022 cujo período para apresentação de documentos e projeto de vendas é de 17/01/2022 a 
16/12/2022, para Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir as necessidades da 
Merenda Escolar do Município, já tendo como participantes a COOPERATIVA MISTA DOS 
AGRICULTORES FAMILIARES E ECONOMIA SOLIDÁRIA DE BRUMADO-COOPMASB com um valor 
total de R$ 183.114,60 (cento e oitenta e três mil cento e quatorze reais e sessenta centavos);VALDECI 
RODRIGUES DE ALMEIDA, com um valor total de R$ 4.533,00 (quatro mil quinhentos e trinta e três 
reais); TAIANE RAMOS RODRIGUES DOS SANTOS com um valor total de R$ 7.523,00 (sete mil 
quinhentos e vinte e três reais); VALDIR PEREIRA DE SOUZA, com um valor total de R$ 7.542,10 (sete 
mil quinhentos e quarenta e dois reais e dez centavos); EUSVALDO COQUEIRO DUARTE, com um valor 
total de R$ 8.383,00 (oito mil trezentos e oitenta e três reais); CUSTÓDIO JOÃO VIEIRA, com um valor 
total de R$ 20.474,90 (vinte mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa centavos); POLLYANA 
DOS SANTOS MALTA, com um valor total de R$ 7.658,50 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e 
cinquenta centavos). Valor Global Credenciado: 239.229,10 (duzentos e trinta e nove mil duzentos e vinte 
e nove reais e dez centavos). Guajeru-Ba, 14 de Fevereiro de 2022. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93, Lei 11.947/2009 e Da Resolução 
FNDE/ CD n.º 38/2009 com suas ulteriores alterações torna público a HOMOLOGAÇÃO de itens da
Chamada Pública nº 001/2022 cujo período para apresentação de documentos e projeto de vendas é de
17/01/2022 a 16/12/2022, na Sede da Prefeitura Municipal para Aquisição de gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar para suprir as necessidades da Merenda Escolar do Município, tendo como 
participantes a COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ECONOMIA SOLIDÁRIA 
DE BRUMADO-COOPMASB com um valor total de R$ 183.114,60 (cento e oitenta e três mil cento e 
quatorze reais e sessenta centavos);VALDECI RODRIGUES DE ALMEIDA, com um valor total de R$
4.533,00 (quatro mil quinhentos e trinta e três reais); TAIANE RAMOS RODRIGUES DOS SANTOS com 
um valor total de R$ 7.523,00 (sete mil quinhentos e vinte e três reais); VALDIR PEREIRA DE SOUZA, 
com um valor total de R$ 7.542,10 (sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e dez centavos); 
EUSVALDO COQUEIRO DUARTE, com um valor total de R$ 8.383,00 (oito mil trezentos e oitenta e três 
reais); CUSTÓDIO JOÃO VIEIRA, com um valor total de R$ 20.474,90 (vinte mil quatrocentos e setenta e 
quatro reais e noventa centavos); POLLYANA DOS SANTOS MALTA, com um valor total de R$ 7.658,50 
(sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). Valor Global Credenciado: 239.229,10 
(duzentos e trinta e nove mil duzentos e vinte e nove reais e dez centavos). Guajeru-Ba, 14/02/2022. 
Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

Obs.: Os valores acima trata-se apenas de Registro de Preços, não estando a Prefeitura Municipal de
Guajeru-Ba obrigada a adquirir quantidades totais. Os produtos serão adquiridos, conforme demanda do 
Município.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DOS CONTRATOS – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

CONTRATO CONTRATADO(A) CNPJ/CPF VALOR PRAZO 
/ MÊS MODALIDADE Nº DO 

PROCESO
DATA DE 

ASSINATURA OBJETO

036-02/2022 VALDECIR RODRIGUES DE 
ALMEIDA 293.946.098-14 R$ 4.533,00 11 CREDENCIAMENTO

/CHAMADA 
PÚBLICA 

001/2022 15/02/22

Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para 
atender o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar para suprir as necessidades da Merenda 
Escolar do Município

037-02/2022 TAIANE RAMOS 
RODRIGUES DOS SANTOS 364.523.318-09 R$ 7.523,00 11

CREDENCIAMENTO
/CHAMADA 
PÚBLICA

001/2022 15/02/22

Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para 
atender o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar para suprir as necessidades da Merenda 
Escolar do Município

038-02/2022 VALDIR PEREIRA DE 
SOUZA 002.001.385-02 R$ 7.542,10 11 

CREDENCIAMENTO
/CHAMADA 
PÚBLICA

001/2022 15/02/22

Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para 
atender o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar para suprir as necessidades da Merenda 
Escolar do Município

039-02/2022 EUSVALDO COQUEIRO 
DUARTE 257.153.805-53 R$ 8.383,00 11

CREDENCIAMENTO
/CHAMADA 
PÚBLICA

001/2022 15/02/22

Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para 
atender o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar para suprir as necessidades da Merenda 
Escolar do Município

040-02/2022 CUSTODIO JOÃO VIEIRA 119.502.848-24 R$ 20.474,90 11 
CREDENCIAMENTO

/CHAMADA 
PÚBLICA

001/2022 15/02/22

Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para 
atender o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar para suprir as necessidades da Merenda 
Escolar do Município

041-02/2022 POLLYANA DOS SANTOS 
MALTA 053.881.225-73 R$ 7.658,50 11

CREDENCIAMENTO
/CHAMADA 
PÚBLICA

001/2022 15/02/22

Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para 
atender o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar para suprir as necessidades da Merenda 
Escolar do Município

042-02/2022

COOPERATIVA MISTA DOS 
AGRICULTORES 
FAMILIARES E ECONOMIA 
MISTA SOLIDARIA DE 
BRUMADO-COOPMASB

11.466.956/0001-08 R$ 183.114,60 11 
CREDENCIAMENTO

/CHAMADA 
PÚBLICA

001/2022 15/02/22

Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para 
atender o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar para suprir as necessidades da Merenda 
Escolar do Município
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações, Portaria nº 001, de 02 de Janeiro de 2020, que designa a Comissão Permanente de Licitação, 
e demais normas e redações aplicáveis, tendo em vista o Credenciamento nº 001/2020, cujo objetivo é o
Credenciamento de Serviços de Profissionais de Saúde (Médicos) na realização de plantões médicos no 
Centro de Saúde Monsenhor Valdemar, na sede do Município, torna público a HOMOLOGAÇÃO do 
credenciamento da empresa e profissionais relacionados abaixo:

CREDENCIADAS CPF/CNPJ SERVIÇOS CREDENCIADOS

CLÍNICA INTEGRADA PRATES E
PRATES LTDA-ME 19.130.961/0001-49

Prestação de Serviços Profissionais de 
Saúde (Médicos) na realização de 
plantões médicos no Centro de Saúde 
Monsenhor Valdemar, na sede do 
Município

Guajeru-Ba, 03/02/2022. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DE CONTRATOS DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2020

Nº CONTRATO CONTRATADA CPF/CNPJ VALOR SERVIÇOS CREDENCIADOS DATA 
ASSINATURA

DATA 
VIGÊNCIA

022-02/2022 CLÍNICA INTEGRADA PRATES E 
PRATES LTDA-ME 19.130.961/0001-49 R$148.000,00 

Prestação de serviços como médico clínico 
(Plantões de 12 e 24 horas) no Centro de Saúde 
Monsenhor Valdemar

07/02/202 31/12/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações, Decreto Municipal nº 031, de 04 de Janeiro de 2021, que designa a Comissão Permanente de 
Licitação, e demais normas e redações aplicáveis, tendo em vista o Credenciamento nº 001/2021, cujo 
objetivo é o Credenciamento de Serviços de Profissionais de Saúde (Médicos de PSF; Médicos para 
Plantões no Centro COVID; Enfermaria; Fisioterapia e Técnica em Efermagem) para atendimento na USF 
Alípio Sérgio Carlos Garcia e Centro COVID-19 do Município, torna público a HOMOLOGAÇÃO do 
credenciamento da empresa e profissionais relacionados abaixo:

CREDENCIADAS CPF/CNPJ SERVIÇOS CREDENCIADOS

CLÍNICA INTEGRADA PRATES E
PRATES LTDA-ME 19.130.961/0001-49

Prestação de serviços como 
médico clínico para atendimento 
na USF Alípio Sergio Garcia

Guajeru-Ba, 02/02/2022. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DE CONTRATOS DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

Nº CONTRATO CONTRATADA CPF/CNPJ VALOR SERVIÇOS CREDENCIADOS DATA 
ASSINATURA

DATA 
VIGÊNCIA

008-02/2022 CLÍNICA INTEGRADA PRATES E 
PRATES LTDA-ME 19.130.961/0001-49 R$148.000,00 Prestação de serviços como médico clínico para 

atendimento na USF Alípio Sergio Garcia 02/02/202 31/12/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

A Pregoeira Municipal torna público, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, a 
ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 001/2022 realizado no dia 01/02/2022, às 10:30h, na Sede da 
Prefeitura Municipal para Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as 
necessidades da Merenda Escolar, tendo como vencedoras as seguintes licitantes: ZITA MARTINS 
SILVEIRA PORTO, nos lotes 01, 02, 04, 09 e 10 com um valor total de R$ 265.559,85 (duzentos e 
sessenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos); COMERCIAL DE 
ALIMENTOS PACA, no lote 03 com um valor total de R$ 21.150,00 (vinte e um mil cento e cinquenta 
reais); FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO, nos lotes 06, 07 e 08 com um valor total de R$ 71.250,00 
(setenta e um mil duzentos e cinquenta reais); SILVIO DE SOUZA SANTOS DE GUAJERU, no lote 05
com um valor total de R$ 38.940,00 (trinta e oito mil novecentos e quarenta reais). Valor Global: R$ 
396.899,85 (trezentos e noventa e seis mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos). 
Guajeru-Ba, 07 de Fevereiro de 2022. Vera Lúcia Teixeira dos Santos - Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna público o 
Resultado e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 001/2022 realizado no dia 01/02/2022, às 10:30h, na
Sede da Prefeitura Municipal para Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para 
atender as necessidades da Merenda Escolar, tendo como vencedoras as seguintes licitantes: ZITA 
MARTINS SILVEIRA PORTO, nos lotes 01, 02, 04, 09 e 10 com um valor total de R$ 265.559,85 
(duzentos e sessenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos); 
COMERCIAL DE ALIMENTOS PACA, no lote 03 com um valor total de R$ 21.150,00 (vinte e um mil cento 
e cinquenta reais); FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO, nos lotes 06, 07 e 08 com um valor total de R$ 
71.250,00 (setenta e um mil duzentos e cinquenta reais); SILVIO DE SOUZA SANTOS DE GUAJERU, no
lote 05 com um valor total de R$ 38.940,00 (trinta e oito mil novecentos e quarenta reais). Valor Global: 
R$ 396.899,85 (trezentos e noventa e seis mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco 
centavos). Guajeru-Ba, 10/02/2022. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

Obs.: Os valores acima trata-se apenas de Registro de Preços, não estando a Prefeitura Municipal de
Guajeru-Ba obrigada a adquirir quantidades totais. Os produtos serão adquiridos, conforme demanda do 
Município.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DOS CONTRATOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

CONTRATO CONTRATADO(A) CNPJ VALOR PRAZO 
/ MÊS MODALIDADE Nº DO 

PROCESO
DATA DE 

ASSINATURA OBJETO

032-02/2022 ZITA MARTINS SILVEIRA 
PORTO -ME 02.808.803/0001-00 R$150.000,00 11 PREGÃO 

ELETRONICO  001/2022 11/02/22
Fornecimento de Gêneros Alimentícios 
para atender as necessidades da 
Merenda Escolar

033-02/2022 COMERCIAL DE 
ALIMENTOS PACA LTDA 09.441.451/0001-39 R$ 18.000,00 11 PREGÃO 

ELETRONICO  001/2022 11/02/22
Fornecimento de Gêneros Alimentícios 
para atender as necessidades da 
Merenda Escolar

034-02/2022 SILVIO DE SOUZA SANTOS 
DE GUAJERU-ME 74.131.103/0001-27 R$ 30.000,00 11 PREGÃO 

ELETRONICO  001/2022 11/02/22
Fornecimento de Gêneros Alimentícios 
para atender as necessidades da 
Merenda Escolar

035-02/2022 FELICIO RODRIGUES 
RIBEIRO-ME 18.584.332/0001-26 R$ 60.000,00 11 PREGÃO 

ELETRONICO  001/2022 11/02/22
Fornecimento de Gêneros Alimentícios 
para atender as necessidades da 
Merenda Escolar
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021

A Pregoeira Municipal torna público, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, a 
ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 032/2021 realizado no dia 18/01/2022, às 09:00h, na Sede da 
Prefeitura Municipal para Registro de Preços para Fornecimento de Pneus, Baterias e Lubrificantes para 
manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas da frota das Secretarias Municipais, tendo como 
vencedoras as seguintes licitantes: JJLM SERVIÇOS LTDA, nos lotes 01 e 05 com um valor total de R$ 
455.490,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e noventa reais); GUARECOMPE 
RECAPAGEM E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, no lote 03 com um valor total de R$ 210.000,00 
(duzentos e dez mil reais); SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI, nos lotes 02 e 04 com um valor total 
de R$ 587.800,00 (quinhentos e oitenta e sete mil e oitocentos reais). Valor Global: R$ 1.253.290,00 (um 
milhão duzentos e cinquenta e três mil duzentos e noventa reais). Guajeru-Ba, 24 de Janeiro de 2022. 
Vera Lúcia Teixeira dos Santos - Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna público o 
Resultado e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 032/2021 realizado no dia 18/01/2022, às 09:00h, na
Sede da Prefeitura Municipal para Registro de Preços para Fornecimento de Pneus, Baterias e 
Lubrificantes para manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas da frota das Secretarias 
Municipais, tendo como vencedoras as seguintes licitantes: JJLM SERVIÇOS LTDA, nos lotes 01 e 05
com um valor total de R$ 455.490,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e noventa reais); 
GUARECOMPE RECAPAGEM E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, no lote 03 com um valor total de R$ 
210.000,00 (duzentos e dez mil reais); SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI, nos lotes 02 e 04 com 
um valor total de R$ 587.800,00 (quinhentos e oitenta e sete mil e oitocentos reais). Valor Global: R$ 
1.253.290,00 (um milhão duzentos e cinquenta e três mil duzentos e noventa reais). Guajeru-Ba, 
02/02/2022. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

Obs.: Os valores acima trata-se apenas de Registro de Preços, não estando a Prefeitura Municipal de
Guajeru-Ba obrigada a adquirir quantidades totais. Os produtos/serviços serão adquiridos, conforme 
demanda do Município.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DOS CONTRATOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021

CONTRATO CONTRATADO(A) CNPJ VALOR PRAZO 
/ MÊS MODALIDADE Nº DO 

PROCESO
DATA DE 

ASSINATURA OBJETO

009-02/2022 JJLM SERVIÇOS LTDA-ME 24.449.538/0001-46 R$ 80.000,00 11 PREGÃO 
ELETRONICO 032/2021 03/02/22

Fornecimento Baterias e 
Lubrificantes para manutenção de 
Veículos e Máquinas Pesadas do 
Município

010-02/2022 JJLM SERVIÇOS LTDA-ME 24.449.538/0001-46 R$ 80.000,00 11 PREGÃO 
ELETRONICO 032/2021 03/02/22

Fornecimento de Baterias e 
Lubrificantes para manutenção de 
Veículos da Secretaria Municipal 
de Educação

011-02/2022 JJLM SERVIÇOS LTDA-ME 24.449.538/0001-46 R$ 90.000,00 11 PREGÃO 
ELETRONICO 032/2021 03/02/22

Fornecimento de Baterias e
Lubrificantes para manutenção de 
Veículos da Secretaria Municipal 
de Saúde

012-02/2022 JJLM SERVIÇOS LTDA-ME 24.449.538/0001-46 R$ 5.000,00 11 PREGÃO 
ELETRONICO 032/2021 03/02/22

Fornecimento Baterias e 
Lubrificantes para manutenção de 
Veículos da Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento 
Social

013-02/2022

GUARECOMPE 
RECAPAGEM E 
COMERCIO DE PNEUS 
LTDA

13.987.623/0002-22 R$ 100.000,00 11 PREGÃO 
ELETRONICO 032/2021 03/02/22 Fornecimento de Pneus para 

Máquinas Pesadas do Município

014-02/2022 SARAH ALVES 
COUTINHO LIMA EIRELI 34.500.685/0001-57 R$ 50.000,00 11 PREGÃO 

ELETRONICO 032/2021 03/02/22
Fornecimento de Pneus, Câmara 
de Ar e Protetor para Veículos do 
Município

015-02/2022 SARAH ALVES 
COUTINHO LIMA EIRELI 34.500.685/0001-57 R$ 80.000,00 11 PREGÃO 

ELETRONICO 032/2021 03/02/22
Fornecimento de Pneus, Câmara 
de Ar e Protetor para Veículos da 
Secretaria Municipal de Educação

016-02/2022 SARAH ALVES 
COUTINHO LIMA EIRELI 34.500.685/0001-57 R$ 80.000,00 11 PREGÃO 

ELETRONICO 032/2021 03/02/22
Fornecimento de Pneus, Câmara 
de Ar e Protetor para Veículos da 
Secretaria Municipal de Saúde

017-02/2022 SARAH ALVES 
COUTINHO LIMA EIRELI 34.500.685/0001-57 R$ 5.000,00 11 PREGÃO 

ELETRONICO 032/2021 03/02/22

Fornecimento de Pneus, Câmara 
de Ar e Protetor para Veículos da
Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social

018-02/2022 SARAH ALVES 34.500.685/0001-57 R$ 15.000,00 11 PREGÃO 032/2021 03/02/22 Prestação de serviços 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

COUTINHO LIMA EIRELI ELETRONICO (Alinhamento, Balanceamento, de 
Caster, Cambagem e conserto de 
pneus), para manutenção para 
Veículos e Máquinas Pesadas do 
Município

019-02/2022 SARAH ALVES 
COUTINHO LIMA EIRELI 34.500.685/0001-57 R$ 15.000,00 11 PREGÃO 

ELETRONICO 032/2021 03/02/22

Prestação de serviços 
(Alinhamento, Balanceamento, de 
Caster, Cambagem e conserto de 
pneus), para manutenção para 
Veículos da Secretaria Municipal 
de Educação

020-02/2022 SARAH ALVES 
COUTINHO LIMA EIRELI 34.500.685/0001-57 R$ 20.000,00 11 PREGÃO 

ELETRONICO 032/2021 03/02/22

Prestação de serviços 
(Alinhamento, Balanceamento, de 
Caster, Cambagem e conserto de 
pneus), para manutenção para 
Veículos pertencentes à Secretaria 
Municipal de Saúde

021-02/2022 SARAH ALVES 
COUTINHO LIMA EIRELI 34.500.685/0001-57 R$ 4.000,00 11 PREGÃO 

ELETRONICO 032/2021 03/02/22

Prestação de serviços 
(Alinhamento, Balanceamento, de 
Caster, Cambagem e conserto de 
pneus), para manutenção para 
Veículos pertencentes à Secretaria 
Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA - CPF nº 
010.843.685-36. OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento de "Kit Natalidade" para serem 
distribuídos às Gestantes integrantes do "Mãe Guajeruense" no Município. Valor Global: R$ 3.199,20 
(três mil cento e noventa e nove reais e vinte centavos), constante do respectivo Processo de Dispensa 
de Licitação 061/2022, Contratado: JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 01 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 061/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de "Kit Natalidade" para 
serem distribuídos às Gestantes integrantes do "Mãe Guajeruense" no Município, e atentando ao Parecer 
da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa 
de Licitação. Contratado: JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA. Valor Global: R$ 3.199,20 (três mil cento e 
noventa e nove reais e vinte centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 01 de 
Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 061/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de "Kit Natalidade" para 
serem distribuídos às Gestantes integrantes do "Mãe Guajeruense" no Município, e atentando ao Parecer 
da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso 
II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratado: JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA. Valor Global: R$ 3.199,20 
(três mil cento e noventa e nove reais e vinte centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 
Guajeru-Ba, 01 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 005-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratado: Josimar de Oliveira Lima.
Objeto: Fornecimento de "Kit Natalidade" para serem distribuídos às Gestantes integrantes do "Mãe 
Guajeruense" no Município.
Valor do contrato: R$ 3.199,20 (três mil cento e noventa e nove reais e vinte centavos).
Data de Assinatura: 02 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 01 (um) mês.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 061/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: DEYVIDE DE OLIVEIRA SILVA - CPF nº 
426.015.978-01. OBJETO: Contratação de serviços de pintor de forma excepcional e temporária para 
atender as necessidades na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Valor Global: R$ 2.521,61 (dois mil 
quinhentos e vinte e um reais e sessenta e um reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de 
Licitação 067/2022, Contratado: DEYVIDE DE OLIVEIRA SILVA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 08 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 067/2022, para Contratação de serviços de pintor de forma excepcional e temporária para 
atender as necessidades na Secretaria Municipal de Infraestrutura, e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de 
Licitação. Contratado: DEYVIDE DE OLIVEIRA SILVA. Valor Global: R$ 2.521,61 (dois mil quinhentos e 
vinte e um reais e sessenta e um reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 08 de 
Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 067/2022, para Contratação de serviços de pintor de forma excepcional e temporária para 
atender as necessidades na Secretaria Municipal de Infraestrutura, e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratado: DEYVIDE DE OLIVEIRA SILVA. Valor Global: R$ 2.521,61 
(dois mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e um reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 
Guajeru-Ba, 08 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 026-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratado: Deyvide de Oliveira Silva.
Objeto: Prestação de serviços de pintor de forma excepcional e temporária para atender as necessidades 
na Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Valor do contrato: R$ 2.521,61 (dois mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e um reais).
Data de Assinatura: 08 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 067/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: RAFAEL SOUZA ROCHA - CPF nº 
857.862.345-25. OBJETO: Contratação de serviços de Auxiliar de Pedreiro de forma excepcional e 
temporária para atender as necessidades na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Valor Global: R$ 
3.939,00 (três mil novecentos e trinta e nove reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de 
Licitação 068/2022, Contratado: RAFAEL SOUZA ROCHA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 
Guajeru-Ba, 07 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 068/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Pedreiro de forma excepcional e 
temporária para atender as necessidades na Secretaria Municipal de Infraestrutura, e atentando ao 
Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de 
Dispensa de Licitação. Contratado: RAFAEL SOUZA ROCHA. Valor Global: R$ 3.939,00 (três mil 
novecentos e trinta e nove reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 07 de Fevereiro 
de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 068/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Pedreiro de forma excepcional e 
temporária para atender as necessidades na Secretaria Municipal de Infraestrutura, e atentando ao 
Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 
24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratado: RAFAEL SOUZA ROCHA. Valor Global: 
R$ 3.939,00 (três mil novecentos e trinta e nove reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 
Guajeru-Ba, 07 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 027-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratado: Rafael Souza Rocha.
Objeto: Prestação de serviços de Pedreiro de forma excepcional e temporária para atender as 
necessidades na Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Valor do contrato: R$ 3.939,00 (três mil novecentos e trinta e nove reais).
Data de Assinatura: 08 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 068/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: JOSE SOUZA COUTINHO - CPF nº 
086.935.068-46. OBJETO: Contratação de serviços de Auxiliar de Pedreiro de forma excepcional e 
temporária para atender as necessidades na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Valor Global: R$ 
3.413,80 (três mil quatrocentos e treze reais e oitenta centavos), constante do respectivo Processo de 
Dispensa de Licitação 069/2022, Contratado: JOSE SOUZA COUTINHO. Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 07 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 069/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Pedreiro de forma excepcional e 
temporária para atender as necessidades na Secretaria Municipal de Infraestrutura, e atentando ao 
Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de 
Dispensa de Licitação. Contratado: JOSE SOUZA COUTINHO. Valor Global: R$ 3.413,80 (três mil 
quatrocentos e treze reais e oitenta centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 07 
de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 069/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Pedreiro de forma excepcional e 
temporária para atender as necessidades na Secretaria Municipal de Infraestrutura, e atentando ao 
Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 
24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratado: JOSE SOUZA COUTINHO. Valor Global: 
R$ 3.413,80 (três mil quatrocentos e treze reais e oitenta centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 07 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 028-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratado: Jose Souza Coutinho.
Objeto: Prestação de serviços de Pedreiro de forma excepcional e temporária para atender as 
necessidades na Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Valor do contrato: R$ 3.413,80 (três mil quatrocentos e treze reais e oitenta centavos).
Data de Assinatura: 08 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 069/2022.

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 844

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: JOSÉ DA ROCHA - CPF nº 435.142.275-00. 
OBJETO: Contratação de serviços de Auxiliar de Pedreiro de forma excepcional e temporária para 
atender as necessidades na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Valor Global: R$ 2.442,70 (dois mil 
quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), constante do respectivo Processo de 
Dispensa de Licitação 070/2022, Contratado: JOSÉ DA ROCHA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 07 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 070/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Pedreiro de forma excepcional e 
temporária para atender as necessidades na Secretaria Municipal de Infraestrutura, e atentando ao 
Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de 
Dispensa de Licitação. Contratado: JOSÉ DA ROCHA. Valor Global: R$ 2.442,70 (dois mil quatrocentos
e quarenta e dois reais e setenta centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 07 de 
Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 070/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Pedreiro de forma excepcional e 
temporária para atender as necessidades na Secretaria Municipal de Infraestrutura, e atentando ao 
Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 
24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratado: JOSÉ DA ROCHA. Valor Global: R$ 
2.442,70 (dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 07 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 029-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratado: José da Rocha.
Objeto: Prestação de serviços de Pedreiro de forma excepcional e temporária para atender as 
necessidades na Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Valor do contrato: R$ 2.442,70 (dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta centavos).
Data de Assinatura: 08 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 070/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: ISTEFANI MALTA COUTINHO - CPF nº 
081.874.935-00. OBJETO: Contratação de serviços por tempo determinado, para atender excepcional 
interesse público como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Saúde Âncora de Muriçoca. Valor 
Global: R$ 4.970,02 (quatro mil novecentos e setenta reais e dois centavos), constante do respectivo 
Processo de Dispensa de Licitação 071/2022, Contratada: ISTEFANI MALTA COUTINHO. Jilvan 
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 08 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 071/2022, para Contratação de serviços por tempo determinado, para atender 
excepcional interesse público como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Saúde Âncora de 
Muriçoca, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, 
HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação. Contratada: ISTEFANI MALTA COUTINHO. Valor 
Global: R$ 4.970,02 (quatro mil novecentos e setenta reais e dois centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 08 de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 071/2022, para Contratação de serviços por tempo determinado, para atender 
excepcional interesse público como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Saúde Âncora de 
Muriçoca, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, 
tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, 
AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratada: ISTEFANI MALTA 
COUTINHO. Valor Global: R$ 4.970,02 (quatro mil novecentos e setenta reais e dois centavos). Jilvan 
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 08 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 030-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Istefani Malta Coutinho.
Objeto: Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Saúde Âncora de 
Muriçoca.
Valor do contrato: R$ 4.970,02 (quatro mil novecentos e setenta reais e dois centavos).
Data de Assinatura: 09 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 071/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: ROSA ANDRADE DE SOUZA ROCHA - CPF
nº 980.991.405-91. OBJETO: Contratação de serviços por tempo determinado, para atender excepcional 
interesse público como Auxiliar de Serviços Gerais na Academia da Saúde no Município. Valor Global:
R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos), constante do respectivo 
Processo de Dispensa de Licitação 073/2022, Contratada: ROSA ANDRADE DE SOUZA ROCHA. 
Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 15 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 073/2022, para Contratação de serviços por tempo determinado, para atender 
excepcional interesse público como Auxiliar de Serviços Gerais na Academia da Saúde no Município, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o
processo de Dispensa de Licitação. Contratada: ROSA ANDRADE DE SOUZA ROCHA. Valor Global:
R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 15 de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 073/2022, para Contratação de serviços por tempo determinado, para atender 
excepcional interesse público como Auxiliar de Serviços Gerais na Academia da Saúde no Município, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como 
base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratada: ROSA ANDRADE DE SOUZA 
ROCHA. Valor Global: R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos). Jilvan 
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 15 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 043-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Rosa Andrade de Souza Rocha.
Objeto: Prestação de serviços de como Auxiliar de Serviços Gerais na Academia da Saúde no Município.
Valor do contrato: R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos).
Data de Assinatura: 16 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 073/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: LUCELIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA - CPF nº 
287.405.588-35. OBJETO: Contratação de serviços Prestação direta de serviços por tempo determinado, 
para atender excepcional interesse público como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Saúde da 
Família Alípio Sergio Carlos Garcia. Valor Global: R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete 
reais e dez centavos), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 074/2022,
Contratada: LUCELIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 
15 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 074/2022, para Contratação de serviços Prestação direta de serviços por tempo 
determinado, para atender excepcional interesse público como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de 
Saúde da Família Alípio Sergio Carlos Garcia, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da 
Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação. Contratada: 
LUCELIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA. Valor Global: R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete 
reais e dez centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 15 de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 074/2022, para Contratação de serviços Prestação direta de serviços por tempo 
determinado, para atender excepcional interesse público como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de 
Saúde da Família Alípio Sergio Carlos Garcia, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da 
Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
Contratada: LUCELIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA. Valor Global: R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e 
sessenta e sete reais e dez centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 15 de 
Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 044-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Lucelia Conceição Teixeira.
Objeto: Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Saúde da Família Alípio 
Sergio Carlos Garcia.
Valor do contrato: R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos).
Data de Assinatura: 16 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 074/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: ROSELIANA DE OLIVEIRA NIZA - CPF nº 
292.669.168-89. OBJETO: Contratação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola De Educação Infantil Santa Rosa..
Valor Global: R$ 7.758,08 (sete mil setecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), constante do 
respectivo Processo de Dispensa de Licitação 077/2022, Contratada: ROSELIANA DE OLIVEIRA 
NIZA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 16 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 077/2022, para Contratação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola De Educação Infantil Santa Rosa., e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o
processo de Dispensa de Licitação. Contratada: ROSELIANA DE OLIVEIRA NIZA. Valor Global: R$ 
7.758,08 (sete mil setecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 16 de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 077/2022, para Contratação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola De Educação Infantil Santa Rosa., e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como 
base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratada: ROSELIANA DE OLIVEIRA NIZA. 
Valor Global: R$ 7.758,08 (sete mil setecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos). Jilvan Teixeira 
Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 16 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 047-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Roseliana de Oliveira Niza.
Objeto: Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender 
excepcional Interesse Público na Escola De Educação Infantil Santa Rosa.
Valor do contrato: R$ 7.758,08 (sete mil setecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos).
Data de Assinatura: 17 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 077/2022.

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 854

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: VILMA DE SOUZA COUTINHO - CPF nº 
744.326.725-87. OBJETO: Contratação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos.
Valor Global: R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos), constante do 
respectivo Processo de Dispensa de Licitação 078/2022, Contratada: VILMA DE SOUZA COUTINHO. 
Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 16 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 078/2022, para Contratação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o
processo de Dispensa de Licitação. Contratada: VILMA DE SOUZA COUTINHO. Valor Global: R$ 
6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 16 de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 078/2022, para Contratação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como 
base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratada: VILMA DE SOUZA COUTINHO. 
Valor Global: R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos). Jilvan Teixeira 
Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 16 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 048-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Vilma de Souza Coutinho.
Objeto: Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender 
excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos.
Valor do contrato: R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos).
Data de Assinatura: 17 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 078/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: CÉLIA PAULA SOARES DOS SANTOS - CPF
nº 021.151.925-16. OBJETO: Contratação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos..
Valor Global: R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos), constante do 
respectivo Processo de Dispensa de Licitação 079/2022, Contratada: CÉLIA PAULA SOARES DOS 
SANTOS. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 16 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 079/2022, para Contratação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos., e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o
processo de Dispensa de Licitação. Contratada: CÉLIA PAULA SOARES DOS SANTOS. Valor Global:
R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 16 de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 079/2022, para Contratação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos., e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como 
base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratada: CÉLIA PAULA SOARES DOS 
SANTOS. Valor Global: R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos). Jilvan 
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 16 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 049-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Célia Paula Soares dos Santos.
Objeto: Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender 
excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos.
Valor do contrato: R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos).
Data de Assinatura: 17 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 079/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: DEJAMARES MARIA DE SOUZA - CPF nº 
003.918.335-10. OBJETO: Contratação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos.
Valor Global: R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos), constante do 
respectivo Processo de Dispensa de Licitação 080/2022, Contratada: DEJAMARES MARIA DE 
SOUZA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 16 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 080/2022, para Contratação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o
processo de Dispensa de Licitação. Contratada: DEJAMARES MARIA DE SOUZA. Valor Global: R$ 
6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 16 de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 080/2022, para Contratação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como 
base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratada: DEJAMARES MARIA DE SOUZA. 
Valor Global: R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos). Jilvan Teixeira 
Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 16 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 050-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Dejamares Maria de Souza.
Objeto: Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender 
excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos.
Valor do contrato: R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos).
Data de Assinatura: 17 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 080/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: ANDREA ROSA PEREIRA SILVA - CPF nº 
001.983.965-03. OBJETO: Contratação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos.
Valor Global: R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos), constante do 
respectivo Processo de Dispensa de Licitação 081/2022, Contratada: ANDREA ROSA PEREIRA 
SILVA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 16 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 081/2022, para Contratação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o
processo de Dispensa de Licitação. Contratada: ANDREA ROSA PEREIRA SILVA. Valor Global: R$ 
6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 16 de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 081/2022, para Contratação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como 
base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratada: ANDREA ROSA PEREIRA 
SILVA. Valor Global: R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos). Jilvan 
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 16 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 051-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Andrea Rosa Pereira Silva.
Objeto: Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender 
excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos.
Valor do contrato: R$ 6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos).
Data de Assinatura: 17 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 081/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa COMERCIAL J GONÇALVES 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 13.976.345/0001-27. OBJETO: Contratação 
de empresa para Fornecimento de Água Mineral para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais. Valor Global: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), constante do respectivo 
Processo de Dispensa de Licitação 060/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa
COMERCIAL J GONÇALVES LTDA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 01 de 
Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 060/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de Água Mineral para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e 
da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando a 
empresa COMERCIAL J GONÇALVES LTDA. Valor Global: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos 
reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 01 de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 060/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de Água Mineral para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e
da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, contratando a empresa COMERCIAL J GONÇALVES LTDA. Valor Global: R$ 16.500,00 
(dezesseis mil e quinhentos reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 01 de 
Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 001-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Comercial J Gonçalves LTDA.
Objeto: Fornecimento de Água Mineral  para atender as necessidades das Secretarias Municipais.
Valor do contrato: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Data de Assinatura: 02 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 11 (onze) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 060/2022.

RESUMO DO CONTRATO Nº 002-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Comercial J Gonçalves LTDA.
Objeto: Fornecimento de Água Mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação.
Valor do contrato: R$ 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais).
Data de Assinatura: 02 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 11 (onze) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 060/2022.

RESUMO DO CONTRATO Nº 003-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Comercial J Gonçalves LTDA.
Objeto: Fornecimento de Água Mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor do contrato: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Data de Assinatura: 02 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 11 (onze) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 060/2022.

RESUMO DO CONTRATO Nº 004-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Comercial J Gonçalves LTDA.
Objeto: Fornecimento de Água Mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social.
Valor do contrato: R$ 1.980,00 (um mil novecentos e oitenta reais).
Data de Assinatura: 02 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 11 (onze) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 060/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa LUCIANO ALMEIDA DE 
CARVALHO, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 36.597.032/0001-63. OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de Placa de Identificação em ACM 
com letreiro em PVC para atender as necessidades das Escolas Municipais Antônio Andrade, Raul Nunes 
dos Santos e Getúlio Vargas. Valor Global: R$ 6.999,90 (seis mil novecentos e noventa e nove reais e 
noventa centavos), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 062/2022, devendo ser 
celebrado o contrato com a empresa LUCIANO ALMEIDA DE CARVALHO. Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 01 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 062/2022, para Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de 
Placa de Identificação em ACM com letreiro em PVC para atender as necessidades das Escolas 
Municipais Antônio Andrade, Raul Nunes dos Santos e Getúlio Vargas, e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de 
Licitação, contratando a empresa LUCIANO ALMEIDA DE CARVALHO. Valor Global: R$ 6.999,90 (seis 
mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
Guajeru-Ba, 01 de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 062/2022, para Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de 
Placa de Identificação em ACM com letreiro em PVC para atender as necessidades das Escolas 
Municipais Antônio Andrade, Raul Nunes dos Santos e Getúlio Vargas, e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa LUCIANO ALMEIDA DE CARVALHO. Valor Global: 
R$ 6.999,90 (seis mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 01 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 006-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Luciano Almeida de Carvalho.
Objeto: Prestação de serviços de confecção de Placa de Identificação em ACM com letreiro em PVC para 
atender as necessidades das Escolas Municipais Antônio Andrade, Raul Nunes dos Santos e Getúlio 
Vargas.
Valor do contrato: R$ 6.999,90 (seis mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).
Data de Assinatura: 02 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 062/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa GLAUBER LIMA ROCHA, pessoa 
jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 02.048.020/0001-68. OBJETO: Contratação de empresa 
para fornecimento de chapa zinco para confecção de calha de captação de água da cobertura do 
Almoxarifado Municipal. Valor Global: R$ 5.473,04 (cinco mil quatrocentos e setenta e três reais e quatro 
centavos), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 063/2022, devendo ser 
celebrado o contrato com a empresa GLAUBER LIMA ROCHA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 01 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 063/2022, para Contratação de empresa para fornecimento de chapa zinco para 
confecção de calha de captação de água da cobertura do Almoxarifado Municipal, e atentando ao Parecer 
da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa 
de Licitação, contratando a empresa GLAUBER LIMA ROCHA. Valor Global: R$ 5.473,04 (cinco mil 
quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 
Guajeru-Ba, 01 de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 063/2022, para Contratação de empresa para fornecimento de chapa zinco para 
confecção de calha de captação de água da cobertura do Almoxarifado Municipal, e atentando ao Parecer 
da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso 
II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa GLAUBER LIMA ROCHA. Valor Global: R$ 5.473,04 
(cinco mil quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 01 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 007-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Glauber Lima Rocha.
Objeto: Fornecimento de chapa zinco para confecção de calha de captação de água da cobertura do 
Almoxarifado Municipal.
Valor do contrato: R$ 5.473,04 (cinco mil quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos).
Data de Assinatura: 02 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 063/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa CLEANFAST PRODUTOS DE 
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 
33.708.574/0001-78. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços assessoria na 
implantação e operacionalização de coleta seletiva de materiais recicláveis dos resíduos sólidos urbanos.
Valor Global: R$ 10.000,00 (dez mil reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação
064/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa CLEANFAST PRODUTOS DE LIMPEZA E 
HIGIENIZAÇÃO EIRELI. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 064/2022, para Contratação de empresa para prestação de serviços assessoria na 
implantação e operacionalização de coleta seletiva de materiais recicláveis dos resíduos sólidos urbanos,
e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA
o processo de Dispensa de Licitação, contratando a empresa CLEANFAST PRODUTOS DE LIMPEZA E 
HIGIENIZAÇÃO EIRELI. Valor Global: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 064/2022, para Contratação de empresa para prestação de serviços assessoria na 
implantação e operacionalização de coleta seletiva de materiais recicláveis dos resíduos sólidos urbanos,
e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como 
base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa CLEANFAST 
PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EIRELI. Valor Global: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Jilvan 
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 023-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: CLEANFAST Produtos de Limpeza e Higienização EIRELI.
Objeto: Prestação de serviços assessoria na implantação e operacionalização de coleta seletiva de 
materiais recicláveis dos resíduos sólidos urbanos.
Valor do contrato: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Data de Assinatura: 07 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 04 (quatro) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 064/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO,
pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 18.584.332/0001-26. OBJETO: Contratação de 
empresa para fornecimento de fórmula a base de Aminoácido (NEOCATE) para paciente do município, 
conforme prescrição e relatório médico. Valor Global: R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), constante do 
respectivo Processo de Dispensa de Licitação 065/2022, devendo ser celebrado o contrato com a 
empresa FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 de 
Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 065/2022, para Contratação de empresa para fornecimento de fórmula a base de 
Aminoácido (NEOCATE) para paciente do município, conforme prescrição e relatório médico, e atentando 
ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo 
de Dispensa de Licitação, contratando a empresa FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO. Valor Global: R$ 
3.100,00 (três mil e cem reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Fevereiro 
de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 065/2022, para Contratação de empresa para fornecimento de fórmula a base de 
Aminoácido (NEOCATE) para paciente do município, conforme prescrição e relatório médico, e atentando 
ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o 
Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa FELÍCIO RODRIGUES 
RIBEIRO. Valor Global: R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 
Guajeru-Ba, 04 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 024-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Felício Rodrigues Ribeiro.
Objeto: Fornecimento de fórmula a base de Aminoácido (NEOCATE) para paciente do município, 
conforme prescrição e relatório médico.
Valor do contrato: R$ 3.100,00 (três mil e cem reais).
Data de Assinatura: 07 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 065/2022.

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 872

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DO VALE DO RIO GAVIÃO - CIVALERG, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 
18.694.089/0001-07. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 
máquinas pesadas (Pá Carregadeira de Pneus XCMG, Modelo LW300). Valor Global: R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 066/2022, devendo ser 
celebrado o contrato com a empresa CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO -
CIVALERG. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 07 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 066/2022, para Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 
máquinas pesadas (Pá Carregadeira de Pneus XCMG, Modelo LW300), e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de 
Licitação, contratando a empresa CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO -
CIVALERG. Valor Global: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 
Guajeru-Ba, 07 de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 066/2022, para Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 
máquinas pesadas (Pá Carregadeira de Pneus XCMG, Modelo LW300), e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO 
GAVIÃO - CIVALERG. Valor Global: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 07 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 025-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Gavião - CIVALERG.
Objeto: Prestação de serviços de locação de máquinas pesadas (Pá Carregadeira de Pneus XCMG, 
Modelo LW300).
Valor do contrato: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Data de Assinatura: 08 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 066/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa PORTO CARDOSO SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 07.026.250/0001/40. OBJETO:
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de emissão de Laudos de Eletrocardiograma de 
pacientes do Município. Valor Global: R$ 16.995,00 (dezesseis mil novecentos e noventa e cinco reais), 
constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 072/2022, devendo ser celebrado o 
contrato com a empresa PORTO CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 09 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 072/2022, para Contratação de empresa para Prestação de Serviços de emissão de 
Laudos de Eletrocardiograma de pacientes do Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica 
e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando 
a empresa PORTO CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Valor Global: R$ 16.995,00 (dezesseis mil 
novecentos e noventa e cinco reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 09 de 
Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 072/2022, para Contratação de empresa para Prestação de Serviços de emissão de 
Laudos de Eletrocardiograma de pacientes do Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica 
e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, contratando a empresa PORTO CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Valor Global: R$ 
16.995,00 (dezesseis mil novecentos e noventa e cinco reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 
Guajeru-Ba, 09 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 031-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Porto Cardoso Serviços Médicos Ltda.
Objeto: Prestação de Serviços de emissão de Laudos de Eletrocardiograma de pacientes do Município.
Valor do contrato: R$ 16.995,00 (dezesseis mil novecentos e noventa e cinco reais).
Data de Assinatura: 10 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 072/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa MATEUS JOSE DA SILVA,
pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 18.096.209/0001-66. OBJETO: Contratação de 
empresa para Prestação de serviços de manutenção, desinstalação e instalação dos aparelhos de ar-
condicionado dos estabelecimentos da Secretaria de Saúde. Valor Global: R$ 12.000,00 (doze mil reais), 
constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 075/2022, devendo ser celebrado o 
contrato com a empresa MATEUS JOSE DA SILVA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-
Ba, 15 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 075/2022, para Contratação de empresa para Prestação de serviços de manutenção, 
desinstalação e instalação dos aparelhos de ar-condicionado dos estabelecimentos da Secretaria de 
Saúde., e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação,
HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando a empresa MATEUS JOSE DA SILVA. 
Valor Global: R$ 12.000,00 (doze mil reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 15 de 
Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 075/2022, para Contratação de empresa para Prestação de serviços de manutenção, 
desinstalação e instalação dos aparelhos de ar-condicionado dos estabelecimentos da Secretaria de 
Saúde., e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo 
como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa MATEUS JOSE DA 
SILVA. Valor Global: R$ 12.000,00 (doze mil reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-
Ba, 15 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 045-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Mateus Jose da Silva.
Objeto: Prestação de serviços de manutenção, desinstalação e instalação dos aparelhos de ar-
condicionado dos estabelecimentos da Secretaria de Saúde.
Valor do contrato: R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Data de Assinatura: 16 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 04 (quatro) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 075/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa CIDIMAR VIEIRA LOPES, pessoa 
jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 24.279.536/0001-56. OBJETO: Contratação de empesa 
para prestação de serviços de Serralheria para reparos preventivos e corretivos nos prédios públicos 
municipais. Valor Global: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), constante do respectivo 
Processo de Dispensa de Licitação 076/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa
CIDIMAR VIEIRA LOPES. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 16 de Fevereiro de 
2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 076/2022, para Contratação de empesa para prestação de serviços de Serralheria para 
reparos preventivos e corretivos nos prédios públicos municipais, e atentando ao Parecer da Procuradoria 
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, 
contratando a empresa CIDIMAR VIEIRA LOPES. Valor Global: R$ 17.500,00 (dezessete mil e 
quinhentos reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 16 de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 076/2022, para Contratação de empesa para prestação de serviços de Serralheria para 
reparos preventivos e corretivos nos prédios públicos municipais, e atentando ao Parecer da Procuradoria 
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, contratando a empresa CIDIMAR VIEIRA LOPES. Valor Global: R$ 17.500,00 (dezessete 
mil e quinhentos reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 16 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 046-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Cidimar Vieira Lopes.
Objeto: Prestação de serviços de Serralheria para reparos preventivos e corretivos nos prédios públicos 
municipais.
Valor do contrato: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).
Data de Assinatura: 17 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 076/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa GBIAMBIER 
EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 
16.668.465/0001-55. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta, transporte, 
armazenamento, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde (Grupo A, B e E) do 
Município. Valor Global: R$ 16.999,92 (dezesseis mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois 
centavos), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 082/2022, devendo ser 
celebrado o contrato com a empresa GBIAMBIER EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA. Jilvan 
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 17de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 082/2022, para Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta, transporte, 
armazenamento, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde (Grupo A, B e E) do 
Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação,
HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando a empresa GBIAMBIER 
EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA. Valor Global: R$ 16.999,92 (dezesseis mil novecentos e 
noventa e nove reais e noventa e dois centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 
17de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 082/2022, para Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta, transporte, 
armazenamento, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde (Grupo A, B e E) do 
Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, 
tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, 
AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa 
GBIAMBIER EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA. Valor Global: R$ 16.999,92 (dezesseis mil 
novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 17de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 052-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: GBIAmbier Empreendimentos Ambientais LTDA.
Objeto: Prestação de serviço de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final dos 
resíduos dos serviços de saúde (Grupo A, B e E) do Município.
Valor do contrato: R$ 16.999,92 (dezesseis mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois 
centavos).
Data de Assinatura: 18 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 06 (seis) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 082/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa DUDA ART INFORMATICA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 08.265.309/0001-15. OBJETO: Contratação 
de empresa para prestação de serviços de Confecção de Planner para os professores da Rede Municipal 
de Ensino para o retorno das aulas presenciais. Valor Global: R$ 4.986,00 (quatro mil novecentos e 
oitenta e seis reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 083/2022, devendo 
ser celebrado o contrato com a empresa DUDA ART INFORMATICA LTDA. Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 22 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 083/2022, para Contratação de empresa para prestação de serviços de Confecção de 
Planner para os professores da Rede Municipal de Ensino para o retorno das aulas presenciais, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o
processo de Dispensa de Licitação, contratando a empresa DUDA ART INFORMATICA LTDA. Valor 
Global: R$ 4.986,00 (quatro mil novecentos e oitenta e seis reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 22 de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 083/2022, para Contratação de empresa para prestação de serviços de Confecção de 
Planner para os professores da Rede Municipal de Ensino para o retorno das aulas presenciais, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como 
base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa DUDA ART 
INFORMATICA LTDA. Valor Global: R$ 4.986,00 (quatro mil novecentos e oitenta e seis reais). Jilvan 
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 22 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 053-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Duda Art Informatica Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de Confecção de Planner para os professores da Rede Municipal de 
Ensino para o retorno das aulas presenciais.
Valor do contrato: R$ 4.986,00 (quatro mil novecentos e oitenta e seis reais).
Data de Assinatura: 23 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 083/2022.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 009 - 11/2021

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 009-11/2021 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
GUAJERU-BA E A EMPRESA 
CONSTRUMENDES SERVIÇOS E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI NOS 
TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, 
nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), 
Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela 
SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, 
Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
CONSTRUMENDES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 10.276.902/0001-90, com sede na Avenida Clementes Gomes, nº 1062, sala, 
Bairro Parque Alvorada, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Edinei Clebson dos Santos 
Silva, brasileiro, solteiro, empresário, com registro de identidade nº 09.909.684-64, exepdida pelo SSP/BA e 
cadastro no CPF nº 790.591.045-87, residente e domiciliado na Avenida Mestre Eufrasio, nº 330, casa, 
Bairro das Flores, na cidade de Brumado, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nas 
disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o 
presente Termo Aditivo de Prestação de serviços de engenharia na Contrução da Casa de Apoio no 
Município, mediante as cláusulas e condições seguintes:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescer o prazo de vigência do Contrato nº 009-11/2021,
conforme art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

O prazo deste Termo Aditivo será de 325 (trezentos e vinte e cinco) dias, tendo vigência a partir de 09 de 
Fevereiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022.

III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, 
ratificadas.

IV - CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Oficial do Município, conforme 
determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de 
igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas.

Guajeru - BA, 04 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_____________________________________
Construmendes Serviços e Empreendimentos Eireli

Contratada

Testemunhas:

________________________
CPF:

________________________
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 035-04/2021

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 035-04/2021 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL GUAJERU-BA, ATRAVÉS 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-
FME E A EMPRESA OCR CONSTRUÇÕES 
E ENGENHARIA LTDA-ME NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, 
centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e 
domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia e 
por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. 
Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida 
pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, e do 
outro lado a empresa OCR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 36.040.273/0001-07, com sede na Rua Paramirim, nº 69, centro, na cidade de 
Caetité, Bahia, representada neste ato por Onias Vieira dos Santos, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, com 
registro de identidade nº 04972643800, exepdida pelo DETRAN/BA e cadastro no CPF nº 032.043.705-18, 
residente e domiciliado na Rua Voluntário da Prata, nº 239, centro, na cidade de Palmas de Monte Alto, 
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Prestação de 
serviços de engenharia na Reforma e Ampliação da Secretarias de Educação do Municípo, mediante as 
cláusulas e condições seguintes:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescer aproximadamente 19,08% ao valor do Contrato nº 035-
04/2021, conforme art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. Valor que corresponde a R$ 
20.058,00 (vinte mil e cinqüenta e oito reais) do Contrato Original.

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA

O presente termo aditivo tem como justificativa pela necessidade de execução de serviços não constantes da 
planilha orçamentária licitada.

III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
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As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, 
ratificadas.

IV - CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Oficial do Município, conforme 
determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de 
igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas.

Guajeru - BA, 01 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_____________________________________
OCR Construções e Engenharia Ltda-ME

Contratada

Testemunhas:

________________________
CPF:

________________________
CPF:
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TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 036-04/2021

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 036-04/2021 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
GUAJERU-BA E A EMPRESA OCR 
CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-
ME NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, 
nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), 
Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela 
SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, 
Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
OCR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 36.040.273/0001-07, com sede na Rua Paramirim, nº 69, centro, na cidade de Caetité, Bahia, 
representada neste ato por Onias Vieira dos Santos, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, com registro de 
identidade nº 04972643800, exepdida pelo DETRAN/BA e cadastro no CPF nº 032.043.705-18, residente e 
domiciliado na Rua Voluntário da Prata, nº 239, centro, na cidade de Palmas de Monte Alto, Bahia, 
doravante denominada CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Prestação de serviços de 
engenharia na Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde do Municípo, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescer aproximadamente 24,30% ao valor do Contrato nº 036-
04/2021, conforme art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. Valor que corresponde a R$ 
20.901,68 (vinte mil novecentos e um reais e sessenta e oito centavos) do Contrato Original.

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA

O presente termo aditivo tem como justificativa pela necessidade de execução de serviços não constantes da 
planilha orçamentária licitada.
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III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, 
ratificadas.

IV - CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Oficial do Município, conforme 
determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de 
igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas.

Guajeru - BA, 01 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_____________________________________
OCR Construções e Engenharia Ltda-ME

Contratada

Testemunhas:

________________________
CPF:

________________________
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
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TERMO DE APOSTILAMENTO 01 DO CONTRATO Nº 064-01/2022

PRIMEIRO APOSTILAMENTO DO 
CONTRATO Nº 064-01/2022DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, 
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE GUAJERU-BA E A EMPRESA PJ 
COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS MEDICOS E 
HOSPITALARES EIRELI NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, 
nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira 
Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF 
nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE), a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 
11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada 
na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, e do outro lado a empresa PJ COMÉRCIO 
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 35.168.669/0001-71, com sede na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 
173, centro, na cidade de Caculé, Bahia, representada neste ato pela Sra. Maria de Fátima Mesquita da Silva 
Lacerda, brasileira, casada, enfermeira, com registro de identidade nº 13.404.463-08, expedida pela SSP/BA
e cadastro no CPF nº 022.422.235-00, residente e domiciliado na Praça Deoclides Pereira Dias, nº 231, 
bairro São Cristovão, na cidade de Caculé, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos 
termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 013/2021 e Ata de 
Registro de Preços nº 035/2021, resolvem celebrar o presente TERMO DE APOSTILAMENTO,
mediante as seguintes cláusulas:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Tendo em vista a alteração contratual ocorrendo a transformação de dados como nome fantasia, responsável 
legal e email, o presente Termo de Apostilamento tem por objetivo, conforme previsto no § 8º do art. 65 da 
Lei nº 8.666/93, promover as seguintes alterações no Contrato nº 064-01/2022:

I) Alterar a responsável legal que passa a ser Maria de Fátima Mesquita da Silva Lacerda conforme 
cópia de contrato social da contratada em anexo;

II) Informar a mudança do email comercial que passa a ser distribuidoramedikpharma@gmail.com;
III) Alterar o nome comercial que passa a ser Medik Pharma.
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II - CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem.

III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA ASSINATURA

Assinam o presente instrumento as partes envolvidas no processo originário, em 02 (duas) vias de igual teor, 
caracterizando o ciente de todas.

Guajeru-Ba, 01 de Fevereiro de 2022.

_________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_____________________________
PJ Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hositalares Eirele -EPP

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _________________________
Nome:
CPF:

2. _________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 009-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA E A EMPRESA JJLM SERVIÇOS LTDA
NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e 
domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, 
neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa JJLM SERVIÇOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.449.538/0001-46, com sede na Rodovia BA 263, s/n, Km 
88, Loteamento Lagoa do Meio, na cidade de Piripá, Bahia, representada neste ato por Vinícius Fagner Dias 
Castro, brasileiro, empresário, com registro de identidade nº 42.347.715-83, expedida pela SSP/BA e 
cadastro no CPF nº 043.374.245-39, residente e domiciliado na Rua Lomanto Júnior, nº 132, centro, na 
cidade de Piripá, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 
com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 
003/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento Baterias e Lubrificantes 
para manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas do Município, conforme especificações constantes no 
do processo de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
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Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.078 - Desenvolvimento das Atividades do Convênio SSP/BA
Projeto/Atividade: 2.087 - Manutenção das Ações do Departamento Tributário
Projeto/Atividade: 2.096 - Royalties/FEP/Compensação Financeira P/ Expl. Rec. Min.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.029 - Manutenção do Departamento de Estradas e Rodovias
Projeto/Atividade: 2.030 - Manutenções do Departamento de Abastecimento de Água e Sistemas Hídricos
Projeto/Atividade: 2.075 - Contribuição de Interv. Domínio Econômico - CIDE
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato e, 
adicionalmente, ao prazo oferecido pelo fabricante, indenizando o contratante pelos possíveis danos 
causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e a Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, 
dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

d) Entregar as peças e materiais na sede do Município de Guajeru-Ba, exceto nos casos em que seja 
necessário, a critério da Administração, conduzir o veículo à sede da contratada para a prestação dos 
serviços de manutenção. 

e) Entregar as Peças e Materiais conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias 
úteis, contados após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade 
solicitada;

f) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: comercial@madspeed.com.br
Fac-Simile: (77) 77 8815-4818 / (11) 94654-7806

g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. 
José Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

__________________________________
JJLM Serviços Ltda
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 010-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME E A EMPRESA JJLM 
SERVIÇOS LTDA NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, com sede na Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 
11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na 
cidade de Guajeru-Ba, e do outro lado a empresa JJLM SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 24.449.538/0001-46, com sede na Rodovia BA 263, s/n, Km 88, Loteamento 
Lagoa do Meio, na cidade de Piripá, Bahia, representada neste ato por Vinícius Fagner Dias Castro, 
brasileiro, empresário, com registro de identidade nº 42.347.715-83, expedida pela SSP/BA e cadastro no 
CPF nº 043.374.245-39, residente e domiciliado na Rua Lomanto Júnior, nº 132, centro, na cidade de Piripá, 
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 003/2022
resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Baterias e 
Lubrificantes para manutenção de Veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme 
especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços 
nº 003/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.121 - Manutenção do Sistema de Transporte Escolar
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato e, 
adicionalmente, ao prazo oferecido pelo fabricante, indenizando o contratante pelos possíveis danos 
causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e a Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, 
dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

d) Entregar as peças e materiais na sede do Município de Guajeru-Ba, exceto nos casos em que seja 
necessário, a critério da Administração, conduzir o veículo à sede da contratada para a prestação dos 
serviços de manutenção. 

e) Entregar as Peças e Materiais conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias 
úteis, contados após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade 
solicitada;

f) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: comercial@madspeed.com.br
Fac-Simile: (77) 77 8815-4818 / (11) 94654-7806

g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Fátima Viana de Souza, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Educação como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME

_____________________________________
JJLM Serviços Ltda
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 900

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 011-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E A EMPRESA JJLM SERVIÇOS 
LTDA NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, 
nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), 
Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela 
SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, 
Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
JJLM SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.449.538/0001-46, com 
sede na Rodovia BA 263, s/n, Km 88, Loteamento Lagoa do Meio, na cidade de Piripá, Bahia, representada 
neste ato por Vinícius Fagner Dias Castro, brasileiro, empresário, com registro de identidade nº 42.347.715-
83, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 043.374.245-39, residente e domiciliado na Rua Lomanto 
Júnior, nº 132, centro, na cidade de Piripá, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos 
termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de 
Registro de Preços nº 003/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Baterias e 
Lubrificantes para manutenção de Veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações 
constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 90.0000,00 
(noventa mil reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primária
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato e, 
adicionalmente, ao prazo oferecido pelo fabricante, indenizando o contratante pelos possíveis danos 
causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e a Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os 
interesses públicos informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a 
necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição 
emitida pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela 
autoridade superior, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

d) Entregar as peças e materiais na sede do Município de Guajeru-Ba, exceto nos casos em que seja 
necessário, a critério da Administração, conduzir o veículo à sede da contratada para a prestação dos 
serviços de manutenção. 

e) Entregar as Peças e Materiais conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias 
úteis, contados após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade 
solicitada;

f) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: comercial@madspeed.com.br
Fac-Simile: (77) 77 8815-4818 / (11) 94654-7806

j) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

k) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

l) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra.
Érica Leal Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
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CNPJ: 13.284.658/0001-14
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

__________________________________
JJLM Serviços Ltda
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 012-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA 
JJLM SERVIÇOS LTDA NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio Carlos 
Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09,
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), A Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, maior, 
portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa JJLM SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 24.449.538/0001-46, com sede na Rodovia BA 263, s/n, Km 88, Loteamento 
Lagoa do Meio, na cidade de Piripá, Bahia, representada neste ato por Vinícius Fagner Dias Castro, 
brasileiro, empresário, com registro de identidade nº 42.347.715-83, expedida pela SSP/BA e cadastro no 
CPF nº 043.374.245-39, residente e domiciliado na Rua Lomanto Júnior, nº 132, centro, na cidade de Piripá, 
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 003/2022
resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento Baterias e Lubrificantes 
para manutenção de Veículos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de 
Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.
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Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01-Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Projeto/Atividade: 2.023- Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.074- Programa Bolsa Familia-IGD
Projeto/Atividade: 2.146- Programa Primeira Infância no SUAS
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato e, 
adicionalmente, ao prazo oferecido pelo fabricante, indenizando o contratante pelos possíveis danos 
causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e a Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
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Obrigações da Contratante:

d) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
e) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

f) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

g) Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os 
interesses públicos informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a 
necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição 
emitida pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela 
autoridade superior, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

h) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
i) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

j) Entregar as peças e materiais na sede do Município de Guajeru-Ba, exceto nos casos em que seja 
necessário, a critério da Administração, conduzir o veículo à sede da contratada para a prestação dos 
serviços de manutenção. 

k) Entregar as Peças e Materiais conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias 
úteis, contados após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade 
solicitada;

l) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: comercial@madspeed.com.br
Fac-Simile: (77) 77 8815-4818 / (11) 94654-7806

m) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

n) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

o) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra.
Ronilda Maria Oliveira, Secretária Municipal de Assistência Social, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Ronilda Maria OLiveira

Gestora do FMAS
Contratante

__________________________________
JJLM Serviços Ltda
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 243/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022

Em 03 de Fevereiro de 2022, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA,
com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o 
nº 13.284.658/0001-14, representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-
81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA e figuram neste ato como CO-
PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o 
nº 10.725.277/0001-35, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF 
sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, 
Bahia, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público, com 
sede na Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ 
sob o nº 18.083.564/0001-09, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Ronilda Maria de 
Oliveira, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e 
cadastrada no CPF sob o nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia e o 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 
Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 
06.077.397/0001-04, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 
994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, responsáveis pelo PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 032/2021, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada 
em 02/02/2022, doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações e Decreto Municipal nº 116, de 24 de Novembro de 2014, têm entre si, justo e avençado a 
presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de 
Fornecimento e Prestação de Serviços, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e 
consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, 
objetivando o Compromisso de Fornecimento Baterias e Lubrificantes para manutenção de Veículos e 
Máquinas Pesadas do Município, por um período de 12 (doze) meses, nas condições estabelecidas no 
ato convocatório.

Licitante Registrada: JJLM SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 24.449.538/0001-46, com sede na Rodovia BA 263, s/n, Km 88, Loteamento Lagoa do Meio, na 
cidade de Piripá, Bahia, representada neste ato por Vinícius Fagner Dias Castro, brasileiro, empresário, 
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com registro de identidade nº 42.347.715-83, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 043.374.245-
39, residente e domiciliado na Rua Lomanto Júnior, nº 132, centro, na cidade de Piripá, Bahia.

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO
MODELO WAY 
DO VEÍCULO /
REFERÊNCIA

MARCA DA 
PEÇA

VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

LOTE 01 - BATERIAS

1 20 UN

BATERIA AUTOMOTIVA, 12V,  
SELADA, GARANTIA MÍNIMA 
DE 18 MESES, COM SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DE 
CONFORMIDADE DO 
PRODUTO, CONFORME 
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 
14 DE JUNHO DE 2012

45 AH PIONEIRO R$             317,00 R$                    6.340,00 

2 30 UN

BATERIA AUTOMOTIVA, 12V,  
SELADA, GARANTIA MÍNIMA 
DE 18 MESES, COM SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DE 
CONFORMIDADE DO 
PRODUTO, CONFORME 
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 
14 DE JUNHO DE 2012

60 AH PIONEIRO R$              405,00 R$                  12.150,00 

3 25 UN

BATERIA AUTOMOTIVA, 12V,  
SELADA, GARANTIA MÍNIMA 
DE 18 MESES, COM SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DE 
CONFORMIDADE DO 
PRODUTO, CONFORME 
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 
14 DE JUNHO DE 2012

70 AH PIONEIRO R$              560,00 R$                  14.000,00 

4 20 UN

BATERIA AUTOMOTIVA, 12V,  
SELADA, GARANTIA MÍNIMA 
DE 18 MESES, COM SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DE 
CONFORMIDADE DO 
PRODUTO, CONFORME 
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 
14 DE JUNHO DE 2012

95 AH PIONEIRO R$              800,00 R$                  16.000,00 

5 25 UN

BATERIA AUTOMOTIVA, 12V,  
SELADA, GARANTIA MÍNIMA 
DE 18 MESES, COM SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DE 
CONFORMIDADE DO 
PRODUTO, CONFORME 
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 
14 DE JUNHO DE 2012

110 AH PIONEIRO R$              840,00 R$                  21.000,00 

6 50 UN

BATERIA AUTOMOTIVA, 12V,  
SELADA, GARANTIA MÍNIMA 
DE 18 MESES, COM SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DE 
CONFORMIDADE DO 
PRODUTO, CONFORME 
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 
14 DE JUNHO DE 2012

150 AH PIONEIRO R$              920,00 R$                  46.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$             115.490,00 
LOTE 05 - OLEOS LUBRIFICANTES PARA FROTA MUNICIPAL
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56 100 UN
FLUIDO  PARA FREIO DOT 3 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 
500 ML

RADNAQ
R$                16,00 R$                    1.600,00 

57 100 UN
FLUIDO PARA FREIO DOT 4 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 
500 ML

RADNAQ
R$                19,00 R$                    1.900,00 

58 50 BLD GRAXA COMUM BALDE C/20 KG
THOR 

R$              390,00 R$                  19.500,00 

59 50 BLD GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTOS 
C/ 20 KG

THOR R$              600,00 R$                  30.000,00 

60 100 BLD

ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, 
COMPOSIÇÃO MINERAL, TIPO SAE 90,
TIPO USO CAIXA DE TRANSMISSÃO, 
BALDE COM 20 L

THOR

R$              420,00 R$                  42.000,00 

61 10 BLD

ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO 
PARA MOTORES A DIESEL, SAE 5W30 
API SN, NORMA ACEA C2 E C3. 
EMBALAGEM DE 20 LITROS.

GTOIL

R$              975,00 R$                    9.750,00 

62 20 BLD
ÓLEO PARA MOTOR A GASOLINA 5W30 
100% SINTÉTICO MULTIUSO API SN. 
EMBALAGEM 20 LITROS.

GTOIL
R$              900,00 R$                  18.000,00 

63 15 BLD

ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 
(MOTONIVELADORA) SAE 50, CAT TO-
4, CAT TO-4M, TANDEM. BALDE DE 20 
LITROS.

THOR

R$              520,00 R$                    7.800,00 

64 100 BLD
OLEO SAE 140GL- 5 140 PARA 
TRANSMISSÃO DIFERENCIAL BALDE 
DE 20 L

THOR
R$              425,00 R$                  42.500,00 

65 100 LT ÓLEO LUBRIFICANTE  90 P/ CAIXA DE 
MARCHA FRASCO 1 LITRO

THOR R$                23,00 R$                    2.300,00 

66 50 BLD ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE-90 
API GL4 (Embalagem 20L)

THOR
R$              420,00 R$                  21.000,00 

67 30 BLD
ÓLEO PARA MOTOR A GASOLINA 15 
W40, SEMI- SINTÉTICO API SN OU 
SUPERIOR. EMBALAGEM 20 LITROS

GTOIL
R$              700,00 R$                  21.000,00 

68 50 BLD
ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL 15 W40, 
SEMI- SINTÉTICO API SN OU SUPERIOR. 
EMBALAGEM 20 LITROS

GTOIL
R$              650,00 R$                  32.500,00 

69 100 LT
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, 
PARA MOTOR A DIESEL API-CH4 SAE 
15W40 FRASCO 1 LITRO

GTOIL
R$                35,00 R$                    3.500,00 

70 50 LT ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTÉTICO 
FRASCO 1 LITRO

GTOIL R$                40,00 R$                    2.000,00 

71 100 LT ÓLEO LUBRIFICANTE P/ HIDRAULICO 
FRASCO COM 1 LITRO

THOR R$                25,00 R$                    2.500,00 

72 100 BLD ÓLEO PARA TRANSMISSÃO 68 
AUTOMÁTICA BALDE C/ 20 LITROS

THOR
R$              420,00 R$                  42.000,00 

73 80 BLD

ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL P/ 
CAIXAS DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E 
TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA. ATENDE 
AS NORMAS EXIGIDAS PARA 
ESPECIFICAÇÃO ATF TIPO A SUFIXO A. 
FORNECIDO EM GALÃO PLÁSTICO DE 
20 L

THOR

R$              460,00 R$                  36.800,00 
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74 50 UN

ÓLEO LUBRIFICANTE, ATF, PARA 
TRANSMISSÃO AUTOMATICA E 
DIREÇÃO HIDRAULICA, FRASCO COM 
500 MIL

THOR

R$                15,00 R$                       750,00 

75 20 BLD ADITIVO ARLA 32, BALDE  20 LITROS SHELL R$              130,00 R$                    2.600,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 05 R$             340.000,00 
VALOR TOTAL DOS LOTES R$             455.490,00 

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será 
formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização Fornecimento, observadas as disposições 
contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021, sendo que esta Ata de Registro de Preços não 
caracteriza-se como instrumento contratual, mas apenas expectativa de fornecimento.

2.1 - O compromisso de entrega (contratação) só estará caracterizado mediante Autorização de 
Fornecimento, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2021.

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado 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 066, de 
07 de maio de 2013, 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 contados a partir da data de sua assinatura.

5.1 - O Fornecedor Registrado deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93.

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 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.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

Érica Leal Cangussu
Gestora do FMS

Contratante

Ronilda Maria de Oliveira
Gestora do FMAS

Contratante

Fátima Viana de Souza
Gestora do FME

Contratante

_______________________________
JJLM Serviços Ltda
Empresa Registrada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 014-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA E A EMPRESA SARAH ALVES 
COUTINHO LIMA EIRELI NOS TERMOS 
ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e 
domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, 
neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa SARAH ALVES COUTINHO LIMA 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.500.685/0001-57, com sede na Avenida 
Centenário, nº 1.226, Bairro Rodoviario, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Sarah 
Alves Coutinho Lima, brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº MG-12.335.030 expedida 
pela SSP/MG e e cadastro no CPF nº 050.160.976-82 residente e domiciliado na Avenida Centenario, 1264, 
Casa, na cidade de Brumado, Bahia    , doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da 
Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de 
Preços nº 005/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Pneus, Câmara de Ar 
e Protetor para Veículos do Município, conforme especificações constantes no do processo de Pregão 
Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 914

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.078 - Desenvolvimento das Atividades do Convênio SSP/BA
Projeto/Atividade: 2.087 - Manutenção das Ações do Departamento Tributário
Projeto/Atividade: 2.096 - Royalties/FEP/Compensação Financeira P/ Expl. Rec. Min.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.029 - Manutenção do Departamento de Estradas e Rodovias
Projeto/Atividade: 2.030 - Manutenções do Departamento de Abastecimento de Água e Sistemas Hídricos
Projeto/Atividade: 2.075 - Contribuição de Interv. Domínio Econômico - CIDE
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato e, 
adicionalmente, ao prazo oferecido pelo fabricante, indenizando o contratante pelos possíveis danos 
causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e a Ata de Registro de Preços nº 005/2022.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, 
dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

d) Entregar as peças e materiais na sede do Município de Guajeru-Ba, exceto nos casos em que seja 
necessário, a critério da Administração, conduzir o veículo à sede da contratada para a prestação dos 
serviços de manutenção. 

e) Entregar as Peças e Materiais conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias 
úteis, contados após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade 
solicitada;

f) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: sarahcoutinholima@gmail.com
Fac-Simile: (77) 77 9977-0973

g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. 
José Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

__________________________________
Sarah Alves Coutinho Lima Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 015-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME E A EMPRESA SARAH 
ALVES COUTINHO LIMA EIRELI NOS 
TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, com sede na Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 
11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na 
cidade de Guajeru-Ba, e do outro lado a empresa SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.500.685/0001-57, com sede na Avenida Centenário, nº 
1.226, Bairro Rodoviario, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Sarah Alves Coutinho 
Lima, brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº MG-12.335.030 expedida pela SSP/MG e 
e cadastro no CPF nº 050.160.976-82 residente e domiciliado na Avenida Centenario, 1264, Casa, na cidade 
de Brumado, Bahia    , doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 
com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 
005/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Pneus, Câmara de Ar 
e Protetor para Veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações constantes no 
do processo de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.121 - Manutenção do Sistema de Transporte Escolar
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato e, 
adicionalmente, ao prazo oferecido pelo fabricante, indenizando o contratante pelos possíveis danos 
causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e a Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, 
dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

d) Entregar as peças e materiais na sede do Município de Guajeru-Ba, exceto nos casos em que seja 
necessário, a critério da Administração, conduzir o veículo à sede da contratada para a prestação dos 
serviços de manutenção. 

e) Entregar as Peças e Materiais conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias 
úteis, contados após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade 
solicitada;

f) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: sarahcoutinholima@gmail.com
Fac-Simile: (77) 77 9977-0973

g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Fátima Viana de Souza, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Educação como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME

_____________________________________
Sarah Alves Coutinho Lima Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 016-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E A EMPRESA SARAH ALVES 
COUTINHO LIMA EIRELI NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, 
nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), 
Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela 
SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, 
Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
34.500.685/0001-57, com sede na Avenida Centenário, nº 1.226, Bairro Rodoviario, na cidade de Brumado, 
Bahia, representada neste ato por Sarah Alves Coutinho Lima, brasileira, casada, empresária, com registro de 
identidade nº MG-12.335.030 expedida pela SSP/MG e e cadastro no CPF nº 050.160.976-82 residente e 
domiciliado na Avenida Centenario, 1264, Casa, na cidade de Brumado, Bahia    , doravante denominada
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão 
Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de 
Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Pneus, Câmara de Ar 
e Protetor para Veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no do 
processo de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 80.0000,00 
(oitenta mil reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primária
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato e, 
adicionalmente, ao prazo oferecido pelo fabricante, indenizando o contratante pelos possíveis danos 
causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e a Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os 
interesses públicos informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a 
necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição 
emitida pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela 
autoridade superior, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

d) Entregar as peças e materiais na sede do Município de Guajeru-Ba, exceto nos casos em que seja 
necessário, a critério da Administração, conduzir o veículo à sede da contratada para a prestação dos 
serviços de manutenção. 

e) Entregar as Peças e Materiais conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias 
úteis, contados após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade 
solicitada;

f) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: sarahcoutinholima@gmail.com
Fac-Simile: (77) 77 9977-0973

j) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

k) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

l) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra.
Érica Leal Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

__________________________________
Sarah Alves Coutinho Lima Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 017-02/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA 
SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI
NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio Carlos 
Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09,
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), A Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, maior, 
portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.500.685/0001-57, com sede na Avenida Centenário, nº 
1.226, Bairro Rodoviario, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Sarah Alves Coutinho 
Lima, brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº MG-12.335.030 expedida pela SSP/MG e 
e cadastro no CPF nº 050.160.976-82 residente e domiciliado na Avenida Centenario, 1264, Casa, na cidade 
de Brumado, Bahia    , doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 
com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 
005/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Pneus, Câmara de Ar 
e Protetor para Veículos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme 
especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços 
nº 005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01-Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Projeto/Atividade: 2.023- Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.074- Programa Bolsa Familia-IGD
Projeto/Atividade: 2.146- Programa Primeira Infância no SUAS
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato e, 
adicionalmente, ao prazo oferecido pelo fabricante, indenizando o contratante pelos possíveis danos 
causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e a Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Obrigações da Contratante:

d) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
e) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

f) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

g) Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos Fornecer Peças, Materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os 
interesses públicos informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a 
necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição 
emitida pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela 
autoridade superior, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

h) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
i) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

j) Entregar as peças e materiais na sede do Município de Guajeru-Ba, exceto nos casos em que seja 
necessário, a critério da Administração, conduzir o veículo à sede da contratada para a prestação dos 
serviços de manutenção. 

k) Entregar as Peças e Materiais conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias 
úteis, contados após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade 
solicitada;

l) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: sarahcoutinholima@gmail.com
Fac-Simile: (77) 77 9977-0973

m) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

n) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

o) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra.
Ronilda Maria Oliveira, Secretária Municipal de Assistência Social, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Ronilda Maria OLiveira

Gestora do FMAS
Contratante

__________________________________
Sarah Alves Coutinho Lima Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E A 
EMPRESA SARAH ALVES COUTINHO 
LIMA EIRELI NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e 
domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, 
neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa SARAH ALVES COUTINHO LIMA 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.500.685/0001-57, com sede na Avenida 
Centenário, nº 1.226, Bairro Rodoviario, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Sarah 
Alves Coutinho Lima, brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº MG-12.335.030 expedida 
pela SSP/MG e e cadastro no CPF nº 050.160.976-82 residente e domiciliado na Avenida Centenario, 1264, 
Casa, na cidade de Brumado, Bahia    , doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da 
Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de 
Preços nº 005/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços (Alinhamento, 
Balanceamento, de Caster, Cambagem e conserto de pneus), para manutenção para Veículos e 
Máquinas Pesadas do Município, conforme especificações constantes no do processo de Pregão 
Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades 
da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.078 - Desenvolvimento das Atividades do Convênio SSP/BA
Projeto/Atividade: 2.087 - Manutenção das Ações do Departamento Tributário
Projeto/Atividade: 2.096 - Royalties/FEP/Compensação Financeira P/ Expl. Rec. Min.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.029 - Manutenção do Departamento de Estradas e Rodovias
Projeto/Atividade: 2.030 - Manutenções do Departamento de Abastecimento de Água e Sistemas Hídricos
Projeto/Atividade: 2.075 - Contribuição de Interv. Domínio Econômico - CIDE
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 931

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, 
dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

d) Prestar os Serviços de manutenção dos veículos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a emissão 
da Autorização Prestação de Serviços, obedecendo os seguintes critérios:
d.1) O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um 
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso;
d.2) O Local de prestação de serviços poderá ser na sede da empresa contratada, desde que a uma 
distância máxima de até 100km da sede do Município de Guajeru-Ba, e que a contratada dependa de 
infraestrutura física adequada para a prestação dos serviços. Se a distância for superior a 100km da 
sede do Município de Guajeru-Ba, as despesas deslocamento do veículo, bem como outras despesas 
relacionadas à maior distância, será abatida do valor total dos serviços prestados.

e) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: sarahcoutinholima@gmail.com
Fac-Simile: (77) 77 9977-0973

f) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. 
José Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Sarah Alves Coutinho Lima Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-
FME E A EMPRESA SARAH ALVES 
COUTINHO LIMA EIRELI NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, com sede na Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 
11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na 
cidade de Guajeru-Ba, e do outro lado a empresa SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.500.685/0001-57, com sede na Avenida Centenário, nº 
1.226, Bairro Rodoviario, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Sarah Alves Coutinho 
Lima, brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº MG-12.335.030 expedida pela SSP/MG e 
e cadastro no CPF nº 050.160.976-82 residente e domiciliado na Avenida Centenario, 1264, Casa, na cidade 
de Brumado, Bahia    , doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 
com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 
005/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços (Alinhamento, 
Balanceamento, de Caster, Cambagem e conserto de pneus), para manutenção para Veículos da 
Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações constantes no do processo de Pregão 
Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades 
da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.121 - Manutenção do Sistema de Transporte Escolar
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, 
dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

d) Prestar os Serviços de manutenção dos veículos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a emissão 
da Autorização Prestação de Serviços, obedecendo os seguintes critérios:
d.1) O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um 
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso;
d.2) O Local de prestação de serviços poderá ser na sede da empresa contratada, desde que a uma 
distância máxima de até 100km da sede do Município de Guajeru-Ba, e que a contratada dependa de 
infraestrutura física adequada para a prestação dos serviços. Se a distância for superior a 100km da 
sede do Município de Guajeru-Ba, as despesas deslocamento do veículo, bem como outras despesas 
relacionadas à maior distância, será abatida do valor total dos serviços prestados.

e) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento:
Endereço de E-mail: sarahcoutinholima@gmail.com
Fac-Simile: (77) 77 9977-0973

f) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Fátima Viana de Souza, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Educação como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME

_____________________________________
Sarah Alves Coutinho Lima Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A 
EMPRESA SARAH ALVES COUTINHO 
LIMA EIRELI NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, 
nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), 
Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela 
SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, 
Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
34.500.685/0001-57, com sede na Avenida Centenário, nº 1.226, Bairro Rodoviario, na cidade de Brumado, 
Bahia, representada neste ato por Sarah Alves Coutinho Lima, brasileira, casada, empresária, com registro de 
identidade nº MG-12.335.030 expedida pela SSP/MG e e cadastro no CPF nº 050.160.976-82 residente e 
domiciliado na Avenida Centenario, 1264, Casa, na cidade de Brumado, Bahia    , doravante denominada
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão 
Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de 
Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços (Alinhamento, 
Balanceamento, de Caster, Cambagem e conserto de pneus), para manutenção para Veículos
pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no do processo de 
Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades 
da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primária
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
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b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, 
dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

d) Prestar os Serviços de manutenção dos veículos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a emissão 
da Autorização Prestação de Serviços, obedecendo os seguintes critérios:
d.1) O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um 
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso;
d.2) O Local de prestação de serviços poderá ser na sede da empresa contratada, desde que a uma 
distância máxima de até 100km da sede do Município de Guajeru-Ba, e que a contratada dependa de 
infraestrutura física adequada para a prestação dos serviços. Se a distância for superior a 100km da 
sede do Município de Guajeru-Ba, as despesas deslocamento do veículo, bem como outras despesas 
relacionadas à maior distância, será abatida do valor total dos serviços prestados;
d.3) Os Serviços de alinhamento, balanceamento e demais serviços constantes do Lote 03 do Anexo 
I, deverão ocorrer no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a emissão da ordem de serviços, 
em local com distância não superior a 100 (cem) quilômetros da sede do Município de Guajeru-Ba.

e) Atender as Ordens de Fornecimento que serão Atender as Ordens de Fornecimento que serão 
realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa 
alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento:
Endereço de E-mail: sarahcoutinholima@gmail.com
Fac-Simile: (77) 77 9977-0973

f) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra.
Érica Leal Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

__________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_________________________________
Sarah Alves Coutinho Lima Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E A EMPRESA SARAH ALVES 
COUTINHO LIMA EIRELI NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio Carlos 
Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09,
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), A Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, maior, 
portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.500.685/0001-57, com sede na Avenida Centenário, nº 
1.226, Bairro Rodoviario, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Sarah Alves Coutinho 
Lima, brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº MG-12.335.030 expedida pela SSP/MG e 
e cadastro no CPF nº 050.160.976-82 residente e domiciliado na Avenida Centenario, 1264, Casa, na cidade 
de Brumado, Bahia    , doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 
com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 
005/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços (Alinhamento, 
Balanceamento, de Caster, Cambagem e conserto de pneus), para manutenção para Veículos
pertencentes à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme especificações 
constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.
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Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022 tendo vigência a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01-Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Projeto/Atividade: 2.023- Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.074- Programa Bolsa Familia-IGD
Projeto/Atividade: 2.146- Programa Primeira Infância no SUAS
Elemento de Despesa: 33.90.39- Outros Serviços Terceiro-Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 com seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
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Obrigações da Contratante:

d) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
e) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

f) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

i) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, 
dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

j) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

l) Prestar os Serviços de manutenção dos veículos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a emissão 
da Autorização Prestação de Serviços, obedecendo os seguintes critérios:
d.1) O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um 
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso;
d.2) O Local de prestação de serviços poderá ser na sede da empresa contratada, desde que a uma 
distância máxima de até 100km da sede do Município de Guajeru-Ba, e que a contratada dependa de 
infraestrutura física adequada para a prestação dos serviços. Se a distância for superior a 100km da 
sede do Município de Guajeru-Ba, as despesas deslocamento do veículo, bem como outras despesas 
relacionadas à maior distância, será abatida do valor total dos serviços prestados;
d.3) Os Serviços de alinhamento, balanceamento e demais serviços constantes do Lote 03 do Anexo 
I, deverão ocorrer no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a emissão da ordem de serviços, 
em local com distância não superior a 100 (cem) quilômetros da sede do Município de Guajeru-Ba.

m) Atender as Ordens de Fornecimento que serão Atender as Ordens de Fornecimento que serão 
realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa 
alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento:
Endereço de E-mail: sarahcoutinholima@gmail.com
Fac-Simile: (77) 77 9977-0973

n) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

o) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

p) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº 005/2022.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra.
Ronilda Maria Oliveira, Secretária Municipal de Assistência Social, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

__________________________________
Ronilda Maria OLiveira

Gestora do FMAS
Contratante

_________________________________
Sarah Alves Coutinho Lima Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 243/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022

Em 03 de Fevereiro de 2022, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA,
com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o 
nº 13.284.658/0001-14, representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-
81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA e figuram neste ato como CO-
PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o 
nº 10.725.277/0001-35, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF 
sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, 
Bahia, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público, com 
sede na Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ 
sob o nº 18.083.564/0001-09, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Ronilda Maria de 
Oliveira, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e 
cadastrada no CPF sob o nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia e o 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 
Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 
06.077.397/0001-04, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 
994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, responsáveis pelo PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 032/2021, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada 
em 02/02/2022, doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações e Decreto Municipal nº 116, de 24 de Novembro de 2014, têm entre si, justo e avençado a 
presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de 
Fornecimento e Prestação de Serviços, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e 
consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, 
objetivando o Compromisso de Fornecimento de Pneus e serviços (Alinhamento, Balanceamento, 
de Caster, Cambagem e conserto de pneus) e Materiais (baterias), para manutenção para Veículos
e Máquinas Pesadas do Município, por um período de 12 (doze) meses, nas condições estabelecidas 
no ato convocatório.

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 946

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Licitante Registrada: SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 34.500.685/0001-57, com sede na Avenida Centenário, nº 1.226, Bairro 
Rodoviario, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Sarah Alves Coutinho Lima, 
brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº MG-12.335.030 expedida pela SSP/MG e e 
cadastro no CPF nº 050.160.976-82 residente e domiciliado na Avenida Centenario, 1264, Casa, na 
cidade de Brumado, Bahia.

ITEM QTD. UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR
UNIT TOTAL

LOTE 02 - PNEUS PARA VEÍCULOS

7 30 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 165/70 
R13, MATERIAL BANDA RODAGEM 
BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, 
TIPO SEM CÂMARA, MODELO 
RADIAL, COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

IRIS R$               300,00 R$         9.000,00 

8 50 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 175/70 
R13, MATERIAL BANDA RODAGEM 
BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA,TIPO 
SEM CÂMARA, MODELO RADIAL 
PARA FIAT UNO, COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

APOLLO R$               330,00 R$      16.500,00 

9 85 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 175/70 
R14, MATERIAL BANDA RODAGEM 
BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, 
TIPO SEM CÂMARA, MODELO 
RADIAL COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO .

FIRESTONE R$               380,00 R$      32.300,00 

10 30 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 185/65 
R15, MATERIAL BANDA RODAGEM 
BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, 
TIPO SEM CÂMARA, MODELO 
RADIAL COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO .

TRAZANO R$               383,99 R$      11.519,70 

11 34 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 195/60 
R15, MATERIAL BANDA RODAGEM 
BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA,
TIPO SEM CÂMARA, MODELO 
RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO DO 
INMETRO .

TRAZANO R$               397,46 R$      13.513,64 
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

12 34 Unid.
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 
R16, SEM CÂMARA, 8 LONAS, COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

HIFLY R$               687,14 R$      23.362,76 

13 58 Unid.
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 
215/75/R175, LISO COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

CARGO POWER R$               860,00 R$      49.880,00 

14 22 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 225/65 
R16, MATERIAL BANDA RODAGEM 
BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, ,
TIPO SEM CÂMARA, MODELO 
RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO DO 
INMETRO

FARROAD R$               794,00 R$      17.468,00 

15 22 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 225/70 
R16, MATERIAL BANDA RODAGEM 
BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, ,
TIPO SEM CÂMARA, MODELO 
RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO DO 
INMETRO

TRAZANO R$               808,40 R$      17.784,80 

16 34 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 235/70 
R16, MATERIAL BANDA RODAGEM 
BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA,
TIPO SEM CÂMARA, MODELO 
RADIAL PARA CAMINHONETE, COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

ONIX R$               720,83 R$      24.508,22 

17 22 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 255/70 
R16, MATERIAL BANDA RODAGEM 
BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA,
TIPO SEM CÂMARA, MODELO 
RADIAL PARA CAMINHONETE, COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

FIRESTONE R$               774,72 R$      17.043,84 

18 18 Unid.

PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO 
275/80R 22.5, PRODUTO NACIONAL, 
COM DUPLA CINTA DE AÇO, 
CARCAÇA DE NYLON DOBRADA EM 
ESPIRAL, SEM CÂMARA 
COMCERTIFICAÇÃO DO INMETRO

ATLAS R$            1.912,00 R$      34.416,00 

19 80 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 
900X20, MATERIAL CARCAÇA LONA 
NÁILON, MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA 
RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA 
CARCAÇA RADIAL, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
COM CÂMARA COM CERTIFICAÇÃO 
DO INMETRO .

TORNEL R$            1.381,01 R$    110.480,80 
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

20 40 Unid.

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 
1000X20, MATERIAL CARCAÇA LONA 
NÁILON, MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA 
RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA 
CARCAÇA RADIAL, 
CARACTERÍSTIAS ADICIONAIS COM 
CÂMARA E 16 LONAS, COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

ANTEO R$            1.697,00 R$      67.880,00 

21 30 Unid. CÂMARA DE AR ARO 20 JFF R$               154,93 R$         4.647,90 

22 20 Unid. CÂMARA DE AR ARO 24 JFF R$               330,10 R$         6.602,00 

23 16 Unid. CÂMARA DE AR ARO 30 JFF R$               478,30 R$         7.652,80 

24 26 Unid. CÂMARA DE AR ARO 13 JFF R$                 53,89 R$         1.401,14 

25 26 Unid. CÂMARA DE AR ARO 14 JFF R$                 53,89 R$         1.401,14 

26 18 Unid. CÂMARA DE AR ARO 18 JFF R$               175,15 R$         3.152,70 

27 18 Unid. CÂMARA DE AR ARO 16 JFF R$                 87,58 R$         1.576,44 

28 6 Unid. CAMARA DE AR - 1.300X24 JFF R$               330,11 R$         1.980,66 

29 26 Unid. PROTETOR DE PNEU 900X20 VIPAL R$                 67,37 R$         1.751,62 

30 20 Unid. PROTETOR PNEU 1000X20 VIPAL R$                 67,37 R$         1.347,40 

31 26 Unid. PROTETOR ARO 24 IRBO R$               249,26 R$         6.480,76 

32 6 Unid.
BICO RODA DISCO SEM CAMARA 
111MM 275 X 22.5 295 X 22.5 
COMPRIMENTO 111MM

JEDAL R$                 41,28 R$            247,68 

VALOR TOTAL DO LOTE R$    483.900,00 
LOTE 04 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS E CONSERTOS DE

PNEUS
39 250 Unid. Serviço de alinhamento de direção em veículos de passeio 

R$    40,00 R$      10.000,00 

40 200 Unid. Serviço de alinhamento de direção em veículos caminhonetes e 
vans R$    40,00 R$         8.000,00 

41 100 Unid. Serviço de alinhamento de direção em ônibus, microônibus e 
caminhoes R$    70,00 R$         7.000,00 

42 250 RODA Serviço de balanceamento de roda em veículos de passeio 
R$    10,00 R$         2.500,00 

43 200 RODA Serviço de balanceamento de roda em veículos caminhonetes e 
van R$   10,00 R$         2.000,00 

44 150 RODA Serviço de balanceamento de roda em ônibus, microônibus e 
caminhões R$   30,00 R$         4.500,00 

45 100 RODA Serviços de Cambagem de roda em veículos de passeio
R$    30,00 R$         3.000,00 

46 80 RODA Serviços de Cambagem de roda em veículos caminhonetes e 
vans R$    35,00 R$         2.800,00 

47 100 RODA Serviços de Cambagem de roda em ônibus, microônibus e 
caminhões R$    65,00 R$         6.500,00 

48 200 RODA Serviços de Caster de roda em veículos de passeio
R$    40,00 R$         8.000,00 

49 100 RODA Serviços de Caster de roda em veículos caminhonetes e vans
R$    40,00 R$         4.000,00 

50 100 RODA Serviços de Caster de roda em ônibus, micro-ônibus e 
caminhões R$    70,00 R$         7.000,00 

51 250 Unid.
Serviços de consertos em pneus 175/70 R14, 165 e 175/ R13, 
225/70 R15, 215/75 R17,5, 205/70 R15, 195/95 R15, 205/75 
R16 R$    33,04 

R$        8.260,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

52 90 Unid. Serviços de conserto de pneus 1.000 R-20
R$    55,00 R$         4.950,00 

53 100 Unid. Serviços de conserto de pneus 900/20
R$    55,00 R$         5.500,00 

54 100 Unid.
Serviços de conserto de pneus 19.5-25, 18.4-30, 1300-24, 
17.5X25, 19.5 L24, 12.5/80/16 

R$  190,50 
R$       19.050,00 

55 30 Unid. Serviços de conserto de pneus 275-18
R$    28,00 R$             840,00 

           VALOR TOTAL LOTE 4 R$103.900,00 
R$                          

587.800,00 QUINHENTOS EOITENTA E SETE MIL OITOCENTOS REAIS

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será 
formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização Fornecimento, observadas as disposições 
contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021, sendo que esta Ata de Registro de Preços não 
caracteriza-se como instrumento contratual, mas apenas expectativa de fornecimento.

2.1 - O compromisso de entrega (contratação) só estará caracterizado mediante Autorização de 
Fornecimento, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2021.

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado 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 066, de 
07 de maio de 2013, 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 contados a partir da data de sua assinatura.

5.1 - O Fornecedor Registrado deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

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 Fornecimento será 
o Foro da Comarca de Caculé-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 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.

Guajeru-Ba, 03 de Fevereiro de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

Érica Leal Cangussu
Gestora do FMS

Contratante

Ronilda Maria de Oliveira
Gestora do FMAS

Contratante

Fátima Viana de Souza
Gestora do FME

Contratante

_______________________________
Sarah Alves Coutinho Lima Eireli

Empresa Registrada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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001-02/2022 COMERCIAL J GONÇALVES LTDA-ME 13.976.345/0001-27 5.500,00R$      11  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 060-200 02/02/22 Fornecimento de Água Mineral para atender as

necessidades das Secretarias Municipais

002-02/2022 COMERCIAL J GONÇALVES LTDA-ME 13.976.345/0001-27 3.520,00R$      11  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 060/2022 02/02/22 Fornecimento de Água Mineral para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Educação

003-02/2022 COMERCIAL J GONÇALVES LTDA-ME 13.976.345/0001-27 5.500,00R$      11  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 060-201 02/02/22 Fornecimento de Água Mineral para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

004-02/2022 COMERCIAL J GONÇALVES LTDA-ME 13.976.345/0001-27 1.980,00R$      11  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 060-201 02/02/22 Fornecimento de Água Mineral para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social

005-02/2022 JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA 010.843.685-36 3.199,20R$      1  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 061/2022 02/02/22

Fornecimento de "Kit Natalidade" para serem distribuídos
às Gestantes integrantes do "Mãe Guajeruense" no
Município

006-02/2022 LUCIANO ALMEIDA DE CARVALHO 36.597.032/0001-63 6.999,90R$      2  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 062/2022 02/02/22

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA 
DE IDENTIFICAÇÃO EM ACM COM LETREIRO EM PVC
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS ANTONIO ANDRADE, RAUL NUNES DOS
SANTOS E GETÚLIO VARGAS

007-02/2022 GLAUBER LIMA ROCHA ME 02.048.020/0001-68 5.473,04R$      2  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 063/2022 02/02/22

FORNECIMENTO DE CHAPA ZINCO PARA CONFECÇÃO
DE CALHA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA COBERTURA
DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL

008-02/2022 CLÍNICA INTEGRADA PRATES E
PRATES LTDA-ME 19.130.961/0001-49 148.000,00R$  11  CREDENCIAMENTO 001/2021 02/02/22

Credenciamento de Serviços de Profissionais de Saúde
(Médicos de PSF) para atendimento na USF Alipio Sergio
Carlos Garcia 

009-02/2022 JJLM SERVIÇOS LTDA-ME 24.449.538/0001-46 80.000,00R$    11  PREGÃO 
ELETRONICO  032/2021 03/02/22 Fornecimento Baterias e Lubrificantes para manutenção de

Veículos e Máquinas Pesadas do Município

010-02/2022 JJLM SERVIÇOS LTDA-ME 24.449.538/0001-46 80.000,00R$    11  PREGÃO 
ELETRONICO  032/2021 03/02/22 Fornecimento de Baterias e Lubrificantes para manutenção

de Veículos da Secretaria Municipal de Educação

011-02/2022 JJLM SERVIÇOS LTDA-ME 24.449.538/0001-46 90.000,00R$    11  PREGÃO 
ELETRONICO  032/2021 03/02/22 Fornecimento de Baterias e Lubrificantes para manutenção

de Veículos da Secretaria Municipal de Saúde

012-02/2022 JJLM SERVIÇOS LTDA-ME 24.449.538/0001-46 5.000,00R$      11  PREGÃO 
ELETRONICO  032/2021 03/02/22

o Fornecimento Baterias e Lubrificantes para manutenção
de Veículos da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

013-02/2022 GUARECOMPE RECAPAGEM E
COMERCIO DE PNEUS LTDA 13.987.623/0002-22 100.000,00R$  11  PREGÃO 

ELETRONICO  032/2021 03/02/22 Fornecimento de Pneus para Máquinas Pesadas do
Município

014-02/2022 SARAH ALVES COUTINHO LIMA
EIRELI 34.500.685/0001-57 50.000,00R$    11  PREGÃO 

ELETRONICO  032/2021 03/02/22 Fornecimento de Pneus, Câmara de Ar e Protetor para
Veículos do Município

015-02/2022 SARAH ALVES COUTINHO LIMA
EIRELI 34.500.685/0001-57 80.000,00R$    11  PREGÃO 

ELETRONICO  032/2021 03/02/22 Fornecimento de Pneus, Câmara de Ar e Protetor para
Veículos da Secretaria Municipal de Educação

016-02/2022 SARAH ALVES COUTINHO LIMA
EIRELI 34.500.685/0001-57 80.000,00R$    11  PREGÃO 

ELETRONICO  032/2021 03/02/22 Fornecimento de Pneus, Câmara de Ar e Protetor para
Veículos da Secretaria Municipal de Saúde

017-02/2022 SARAH ALVES COUTINHO LIMA
EIRELI 34.500.685/0001-57 5.000,00R$      11  PREGÃO 

ELETRONICO  032/2021 03/02/22
Fornecimento de Pneus, Câmara de Ar e Protetor para
Veículos da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

018-02/2022 SARAH ALVES COUTINHO LIMA
EIRELI 34.500.685/0001-57 15.000,00R$    11  PREGÃO 

ELETRONICO  032/2021 03/02/22
Prestação de serviços (Alinhamento, Balanceamento, de
Caster, Cambagem e conserto de pneus), para manutenção 
para Veículos e Máquinas Pesadas do Município

CONTRATADO(A) MODALIDADE Nº DO PROCESO OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RESUMO DE CONTRATOS - FEVEREIRO 2022

CNPJ / CPF  VALOR DATA DE 
ASSINATURAPRAZO / MÊSCONTRATO
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CONTRATADO(A) MODALIDADE Nº DO PROCESO OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RESUMO DE CONTRATOS - FEVEREIRO 2022

CNPJ / CPF  VALOR DATA DE 
ASSINATURAPRAZO / MÊSCONTRATO

019-02/2022 SARAH ALVES COUTINHO LIMA
EIRELI 34.500.685/0001-57 15.000,00R$    11  PREGÃO 

ELETRONICO  032/2021 03/02/22
Prestação de serviços (Alinhamento, Balanceamento, de
Caster, Cambagem e conserto de pneus), para manutenção 
para Veículos da Secretaria Municipal de Educação

020-02/2022 SARAH ALVES COUTINHO LIMA
EIRELI 34.500.685/0001-57 20.000,00R$    11  PREGÃO 

ELETRONICO  032/2021 03/02/22

Prestação de serviços (Alinhamento, Balanceamento, de
Caster, Cambagem e conserto de pneus), para manutenção 
para Veículos pertencentes à Secretaria Municipal de
Saúde

021-02/2022 SARAH ALVES COUTINHO LIMA
EIRELI 34.500.685/0001-57 4.000,00R$      11  PREGÃO 

ELETRONICO  032/2021 03/02/22

Prestação de serviços (Alinhamento, Balanceamento, de
Caster, Cambagem e conserto de pneus), para manutenção 
para Veículos pertencentes à Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social

022-02/2022 CLÍNICA INTEGRADA PRATES E
PRATES LTDA-ME 19.130.961/0001-49 224.000,00R$  11  CREDENCIAMENTO 001/2020 07/02/22 Prestação de serviços como médico clínico (Plantões de 12

e 24 horas) no Centro de Saúde Monsenhor Waldemar

023-02/2022 CLEANFAST PRODUTOS DE LIMPEZA
E HIGIENIZAÇÃO EIRELI-ME 33.708.574/0001-78 10.000,00R$    4  DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 064/2022 07/02/22

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA NA
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE COLETA
SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS

024-02/2022 FELICIO RODRIGUES RIBEIRO-ME 18.584.332/0001-26 3.100,00R$      2  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 065/2022 07/02/22

FORNECIMENTO DE FÓRMULA A BASE DE
AMINOÁCIDO (NEOCATE) PARA PACIENTE DO
MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO E RELATÓRIO
MÉDICO

025-02/2022 Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio
Gavião - CIVALERG 18.694.089/0001-07 5.000,00R$      02  DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 066/2022 08/02/22 Prestação de serviços de locação de máquinas pesadas
(Pá Carregadeira de Pneus XCMG, Modelo LW300)

026-02/2022 DEYVIDE DE OLIVEIRA SILVA 426.015.978-01 2.521,61R$      2  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 067/2022 08/02/22

Prestação direta de serviços de pintorde forma exepcional e
temporária para atender as necessidades na Secretaria
Municipal de Infraestrutura 

027-02/2022 RAFAEL SOUZA ROCHA 857.862.345-25 3.939,00R$      2  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 068/2022 08/02/22

PRESTAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DE
FORMA EXEPCIONAL E TEMPORÁRIA PARA ATENDER
AS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

028-02/2022 JOSE SOUZA COUTINHO 086.935.068-46 3.413,80R$      2  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 069/2022 08/02/22

PRESTAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DE
FORMA EXEPCIONAL E TEMPORÁRIA PARA ATENDER
AS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

029-02/2022 JOSE DA ROCHA 435.142.275-00 2.442,70R$      2  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 070/2022 08/02/22

PRESTAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE
PEDREIRO DE FORMA EXEPCIONAL E TEMPORÁRIA
PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

030-02/2022 ISTEFANI MALTA COUTINHO 081.874.935-00 4.970,02R$      até 31/12  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 071/2022 09/02/22

Prestação direta de serviços por tempo determinado, para
atender excepcional interesse público como Auxiliar de
Serviços Gerais na Unidade de Saúde Âncora de Muriçoca

031-02/2022 PORTO CARDOSO SERVIÇOS
MEDICOS LTDA 07.026.250/0001/40 16.995,00R$    até 31/12  DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 072/2022 10/02/22 Prestação de Serviços de emissão de Laudos de
Eletrocardiograma de pacientes do Município

032-02/2022 ZITA MARTINS SILVEIRA PORTO -ME 02.808.803/0001-00 150.000,00R$  11  PREGÃO 
ELETRONICO  001-2022 11/02/22 Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as

necessidades da Merenda Escolar

033-02/2022 COMERCIAL DE ALIMENTOS PACA
LTDA 09.441.451/0001-39 18.000,00R$    11  PREGÃO 

ELETRONICO  001/2022 11/02/22 Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as
necessidades da Merenda Escolar
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RESUMO DE CONTRATOS - FEVEREIRO 2022

CNPJ / CPF  VALOR DATA DE 
ASSINATURAPRAZO / MÊSCONTRATO

034-02/2022 SILVIO DE SOUZA SANTOS DE
GUAJERU-ME 74.131.103/0001-27 30.000,00R$    11  PREGÃO 

ELETRONICO  001/2022 11/02/22 Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as
necessidades da Merenda Escolar

035-02/2022 FELICIO RODRIGUES RIBEIRO-ME 18.584.332/0001-26 60.000,00R$    11  PREGÃO 
ELETRONICO  001/2022 11/02/22 Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as

necessidades da Merenda Escolar

036-02/2022 VALDECIR RODRIGUES DE ALMEIDA 293.946.098-14 4.533,00R$      11 CREDENCIAMENTO/
CHAMADA PÚBLICA 

001/2022 15/02/22

Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa
Nacional de Alimentação Escolar para suprir as
necessidades da Merenda Escolar do Município

037-02/2022 TAIANE RAMOS RODRIGUES DOS
SANTOS 364.523.318-09 7.523,00R$      11 CREDENCIAMENTO/

CHAMADA PÚBLICA 
001/2022 15/02/22

Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa
Nacional de Alimentação Escolar para suprir as
necessidades da Merenda Escolar do Município

038-02/2022 VALDIR PEREIRA DE SOUZA 002.001.385-02 7.542,10R$      11 CREDENCIAMENTO/
CHAMADA PÚBLICA 

001/2022 15/02/22

Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa
Nacional de Alimentação Escolar para suprir as
necessidades da Merenda Escolar do Município

039-02/2022 EUSVALDO COQUEIRO DUARTE 257.153.805-53 8.383,00R$      11 CREDENCIAMENTO/
CHAMADA PÚBLICA 

001/2022 15/02/22

Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa
Nacional de Alimentação Escolar para suprir as
necessidades da Merenda Escolar do Município

040-02/2022 CUSTODIO JOÃO VIEIRA 119.502.848-24 20.474,90R$    11 CREDENCIAMENTO/
CHAMADA PÚBLICA 

001/2022 15/02/22

Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa
Nacional de Alimentação Escolar para suprir as
necessidades da Merenda Escolar do Município

041-02/2022 POLLYANA DOS SANTOS MALTA 053.881.225-73 7.658,50R$      11 CREDENCIAMENTO/
CHAMADA PÚBLICA 

001/2022 15/02/22

Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa
Nacional de Alimentação Escolar para suprir as
necessidades da Merenda Escolar do Município

042-02/2022

COOPERATIVA MISTA DOS
AGRICULTORES FAMILIARES E
ECONOMIA MISTA SOLIDARIA DE
BRUMADO-COOPMASB

11.466.956/0001-08 183.114,60R$  11 CREDENCIAMENTO/
CHAMADA PÚBLICA 

001/2022 15/02/22

Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa
Nacional de Alimentação Escolar para suprir as
necessidades da Merenda Escolar do Município

043-02/2022 ROSA ANDRADE DE SOUZA ROCHA 980.991.405-91 6.667,10R$      até 31/12  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 073/2022 16/02/22

Prestação direta de serviços por tempo determinado, para
atender excepcional interesse público como Auxiliar de
Serviços Gerais na Academia da Saúde no Municipio

044-02/2022 LUCELIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA 287.405.588-35 6.667,10R$      até 31/12  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 074/2022 16/02/22

Prestação direta de serviços por tempo determinado, para
atender excepcional interesse público como Auxiliar de
Serviços Gerais na Unidade de Saúde da Famillia Alípio
Sergio Carlos Garcia

045-02/2022 MATEUS JOSE DA SILVA -ME 18.096.209/0001-66 12.000,00R$    4  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 075/2022 16/02/22

Prestação de serviços de manutenção, desistalação e
instalação dos aparelhos de ar condicionado dos
estabelecimentos da Secretaria de Saúde.
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046-02/2022 CIDIMAR VIEIRA LOPES-MEI 24.279.536/0001-56 17.500,00R$    até 31/12  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 076/2022 17/02/22 prestação de serviços de Serralheiria para reparos

preventicos e corretivos nos predios publicos municipais 

047-02/2022 ROSELIANA DE OLIVEIRA NIZA 292.669.168-89 7.758,08R$      até 31/12  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 077/2022 17/02/22

Prestação direta de serviços como Auxiliar de Serviços
Gerais por tempo determinado, para atender excepcional
Interesse Público na Escola De Educação Infantil Santa
Rosa.

048-02/2022 VILMA DE SOUZA COUTINHO 744.326.725-87 6.667,10R$      até 31/12  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 078/2022 17/02/22

Prestação direta de serviços como Auxiliar de Serviços
Gerais por tempo determinado, para atender excepcional
Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos
Santos

049-02/2022 CELIA PAULA SOARES DOS SANTOS 021.151.925-16 6.667,10R$      até 31/12  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 079/2022 17/02/22

Prestação direta de serviços como Auxiliar de Serviços
Gerais por tempo determinado, para atender excepcional
Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos
Santos.

050-02/2022 DEJAMARES MARIA DE SOUZA 003.918.335-10 6.667,10R$      até 31/12  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 080/2022 17/02/22

Prestação direta de serviços como Auxiliar de Serviços
Gerais por tempo determinado, para atender excepcional
Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos
Santos

051-02/2022 ANDREA ROSA PEREIRA SILVA 001.983.965-03 6.667,10R$      até 31/12  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 081/2022 17/02/22

Prestação direta de serviços como Auxiliar de Serviços
Gerais por tempo determinado, para atender excepcional
Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos
Santos

052-02/2022 GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS
AMBIENTAIS LTDA-EPP 16.668.465/0001-55 16.999,92R$    6  DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 082/2022 18/02/22
prestação de serviço de coleta, transporte, armazenamento, 
tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de
saúde (Grupo A, B e E) do Município 

053-02/2022 DUDA ART INFORMATICA LTDA-ME 08.265.309/0001-15 4.986,00R$      2  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 083/2022 23/02/22

prestação de serviços de Confecção de Planner para os
professores da Rede Municipal de Ensino para o retorno
das aulas presenciais 

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 955

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU 
Pça. Gilberto Gil, s/n  CNPJ 14.106.280/0001-21 
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail  pmituacu@hotmail.com

O portal da Chapada Diamantina. 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Pça. Gilberto Gil, s/n – CNPJ 14.106.280/0001
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e mail – pmituacu@hotmail.com
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Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

LOTE ÚNICO - (COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESIDUOS INFECTANTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICIPIO DE

ITUAÇU -BAHIA).

Item Descrição do Objeto
Qtde de

Bombonas
(comodato)

Qtde
Pontos

de coleta
Mensal

Qtde
Pontos

de coleta
Anual

Valor Total
Mensal

Valor Total
10 meses

1

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento,
proveniente da unidade
de saúde da família
sede I no município de
Ituaçu-Ba.

2 1 10 R$
-

2

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento,
proveniente da unidade

2 1 10 R$
-
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Pça. Gilberto Gil, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

de saúde da família
sede II no município de
Ituaçu-Ba.

3

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento,
proveniente da unidade
de saúde da família na
Gruta da Mangabeira
no município de Ituaçu-
Ba.

02 1 10 R$
-

4

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento,
proveniente da unidade
de saúde da família do
São José no município
de Ituaçu-Ba.

02 1 10 R$
-

5

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento,
proveniente da unidade
de saúde da família da
Lagoa da Laje no
município de Ituaçu-Ba.

02 1 10 R$
-
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Pça. Gilberto Gil, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

6

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento,
proveniente da unidade
de saúde da família do
Povoado de
Tranqueiras no
município de Ituaçu-Ba.

02 1 10 R$
-

7

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento,
proveniente da unidade
de saúde da família do
Povoado da Ovelha no
município de Ituaçu-Ba.

02 1 10 R$
-

8

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento,
proveniente da unidade
de saúde da família do
Povoado da Campo
Grande no município
de Ituaçu-Ba.

02 1 10 R$
-
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Pça. Gilberto Gil, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

9

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento,
proveniente da
Secretaria de Saúde
(Farmácia) no
município de Ituaçu-Ba.

2 1 10 R$
-

10

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento
do lixo infectante,
proveniente do
Hospital Municipal de
Ituaçu no município de
Ituaçu-Ba.

8 1 10 R$
-

11

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento
do lixo radiológico,
proveniente do
Hospital Municipal de
Ituaçu no município de
Ituaçu-Ba.

1 1 10 R$
-

R$
-

R$
-
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Pça. Gilberto Gil, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

LOTE ÚNICO - (COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESIDUOS INFECTANTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICIPIO DE

ITUAÇU -BAHIA).

Item Descrição do Objeto
Qtde de

Bombonas
(comodato)

Qtde
Pontos

de coleta
Mensal

Qtde
Pontos

de coleta
Anual

Valor Total
Mensal

Valor Total
10 meses

1

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento,
proveniente da unidade
de saúde da família
sede I no município de
Ituaçu-Ba.

2 1 10 R$
-

2

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,

2 1 10 R$
-
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Pça. Gilberto Gil, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento,
proveniente da unidade
de saúde da família
sede II no município de
Ituaçu-Ba.

3

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento,
proveniente da unidade
de saúde da família na
Gruta da Mangabeira
no município de Ituaçu-
Ba.

02 1 10 R$
-

4

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento,
proveniente da unidade
de saúde da família do
São José no município
de Ituaçu-Ba.

02 1 10 R$
-

5

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento,
proveniente da unidade
de saúde da família da
Lagoa da Laje no
município de Ituaçu-Ba.

02 1 10 R$
-
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Pça. Gilberto Gil, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

6

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento,
proveniente da unidade
de saúde da família do
Povoado de
Tranqueiras no
município de Ituaçu-Ba.

02 1 10 R$
-

7

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento,
proveniente da unidade
de saúde da família do
Povoado da Ovelha no
município de Ituaçu-Ba.

02 1 10 R$
-

8

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento,
proveniente da unidade
de saúde da família do
Povoado da Campo
Grande no município
de Ituaçu-Ba.

02 1 10 R$
-
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Pça. Gilberto Gil, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

9

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento,
proveniente da
Secretaria de Saúde
(Farmácia) no
município de Ituaçu-Ba.

2 1 10 R$
-

10

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento
do lixo infectante,
proveniente do
Hospital Municipal de
Ituaçu no município de
Ituaçu-Ba.

8 1 10 R$
-

11

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de coleta,
identificação,
separação, embalagem,
rotulagem,
armazenamento para
transporte até local
definitivo de tratamento
do lixo radiológico,
proveniente do
Hospital Municipal de
Ituaçu no município de
Ituaçu-Ba.

1 1 10 R$
-

R$
-

R$
-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
Av. Mozart David, Nº01 - Centenário - Tel. (77) 3466-2151 ou 

3466/2341 - CNPJ: 13.677.109/0001-00

Av. Mozart David, Nº01 - Centenário – CEP: 46.310-000 Jacaraci – Bahia
Telfax: (0xx77) 3466 2151 / 2341 – pmjacaraci@hotmail.com

01 TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
- SRP - PP Nº 031/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.° 014/2021

O MUNICÍPIO DE JACARACI – ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, 

inscrito no CNPJ/MF sob n.º 13.677.109/0001-00, com sede na Av. Mozart David, Nº01 -

Centenário – Jacaraci - Bahia, representado pelo seu gestor, ANTONIO CARLOS FREIRE DE 

ABREU, residente e domiciliado a Rua Genésio Freire, portador da Carteira de Identidade n°. 

02.212.670-85 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Bahia e CPF/MF nº. 

229.354.445-15, neste ato denominado CONTRATANTE, e a Empresa CID GONÇALVES DE 

FIGUEIREDO - ME inscrita no CNPJ: 01.785.554/0001-04, sediada a Rua Rua São João, 29, 

Caetité – Bahia/ CEP: 46.400-000, através de sua Representante Legal, o Sr. CID GONÇALVES 

DE FIGUEIREDO, portador da Carteira de Identidade n° 20.344.467-12 SSP/BA e CPF n° 

001.481.968-61. promitente CONTRATADA, pactuam nos termos da legislação vigente o presente 

Termo de Realinhamento de Preços, conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem como objeto o reequilíbrio de preços da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 031-2021, originado do PREGÃO PRESENCIAL N.° 014/2021, conforme requerido pela 

Empresa CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO - ME.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

Justifica-se o presente reequilíbrio de preços o pedido encaminhado pela empresa, acompanhado de 

pesquisa de preço, notas, oficios dos fornecedores,demonstrando o aumento significativo dos preços 

dos itens. Ademais, comprova-se por pesquisa realizada que, de fato, o preço solicitado encontra-se 

dentro do valor praticado pelo mercado. Percebemos então que o aumento causou desequilíbrio no

valor acertado inicialmente, gerando a necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico

financeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
Av. Mozart David, Nº01 - Centenário - Tel. (77) 3466-2151 ou 

3466/2341 - CNPJ: 13.677.109/0001-00

Av. Mozart David, Nº01 - Centenário – CEP: 46.310-000 Jacaraci – Bahia
Telfax: (0xx77) 3466 2151 / 2341 – pmjacaraci@hotmail.com

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo de Reequílibrio de Preços encontra-se amparo legal no artigo 65, inciso II, ‘d’, da 

Lei nº 8.666/93, bem como no Parecer Jurídico que opinou pela sua possibilidade.

CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO

Com base na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031-2021 e com fundamento na Lei Federal 

nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, face ao aumento de preços dos itens no mercado, serão

reequilibrados o Lote 02, Item 05, 06 e 07. Lote 03 item 01, 03 e 04. Lote 05 item 01, 03 e 04, Lote 

07 item 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07.

Assim sendo, pelo fornecimento dos objetos ora contratado e diante da revisão aplicada, o 

CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, conforme tabela a seguir:

LOTE 02

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID VALOR UNT. 
CONTRATADO  

VALOR UNT. 
REAJUSTADO

5 GRAMPOS GALVANIZADOS para 
grampeador de mesa 23/10, cx com 5.000und. brw CX R$ 22,44 R$ 448,80

6 GRAMPOS GALVANIZADOS para 
grampeador de mesa 26/6, cx com 5.000und. brw CX R$ 5,48 R$ 328,80

7
EXTRATOR DE GRAMPO niquelado tipo 
espátula, confeccionado em metal inoxidável 
de alta resistência.

cavia UND R$ 2,60 R$ 65,00

LOTE 03

1
GRAMPEADOR (para 100 folhas), estrutura 
metálica, apoio emborrachado, ajuste de 
profundidade.

leo&leo UND R$ 94,12 R$ 132,76

3 PERFURADOR de papel de 60fls . Com 
guia ajustável cavia UND R$ 128,86 R$131,18

4 PERFURADOR de papel de 20fls. leo&leo UND R$ 25,77 R$33,32

LOTE 05

Ano 11 - 18/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1321 - PÁGINA 995

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
Av. Mozart David, Nº01 - Centenário - Tel. (77) 3466-2151 ou 

3466/2341 - CNPJ: 13.677.109/0001-00

Av. Mozart David, Nº01 - Centenário – CEP: 46.310-000 Jacaraci – Bahia
Telfax: (0xx77) 3466 2151 / 2341 – pmjacaraci@hotmail.com

1 PAPEL  CREPOM, pct de 10, tamanho 48cm 
x 2,00m cores variadas. rst PACOTE R$ 9,00 R$ 9,69

3
PAPEL OFÍCIO A4, pct com 500 folhas, 
tamanho 210x 297mm 75g/m²,  cor branca, 
caixa com 10 pacotes.

report CX R$ 177,18 R$ 234,28

4

BLOCO POST ANOTAÇÃO PAPEL 
LEMBRETE COLORIDO RASCUNHO 
ADESIVO. Cada bloco contém 100 Folhas 
para anotações, com adesivo na parte 
superior. Medidas: 7,6 x 7,6 cm.

brw UND R$ 5,27 R$ 6,22

LOTE 07

1 PASTA ABA E ELÁSTICO POLIONDA 
4CM cores variadas 23,50 x 35,0. alaplast UND R$ 4,74 R$ 4,91

2

Pasta AZ, lombo largo, Tamanho: 28,5 x 
34,5 x 8,0 cm,Revestimento externo com 
Plástico PP e interno com papel branco -
Etiqueta face única na lombada - Olhal 
niquelado - Ferragem niquelado - Auto
montável, caixa c/ 20 unidades.

frama CX R$ 274,80 R$ 336,45

3

Pasta AZ, lombo estreito, Tamanho: 28,5 x 
34,5 x 6,0 cm, Revestimento externo com 
Plástico PP e interno com papel branco -
Etiqueta face única na lombada - Olhal 
niquelado - Ferragem niquelado - Auto
montável, caixa c/ 20 unidades..

frama CX R$ 274,80 R$ 336,45

4

PASTA COM ELÁSTICO  - Polionda 
2cm, material leve atóxico resistente e 
reciclável. As pastas devem estar 
devidamente dobradas e embaladas.

alaplast UND R$ 4,25 R$ 4,42

5

PASTA COM ELÁSTICO - Polionda 3cm 
material leve atóxico resistente e reciclável. 
As pastas devem estar devidamente dobradas 
e embaladas.

alaplast UND R$ 4,73 R$ 5,00

6

PASTA COM ELÁSTICO OFICIO 
POLIONDA, cores variadas, material leve, 
atóxico, resistente, 100% reciclável, pasta 
aba elástico ofício simples.  dimensões e 
peso: 245 largura x 335 altura mm. peso da 
pasta 0,137 kg. espessura 0,60mm.

plascony UND R$ 2,84 R$ 3,36

7

PASTA POLIONDA OFÍCIO c/ presilha 
plástica transparente cristal em 
polipropileno, texturizado na espessura 0,35 
mm, material leve atóxico resistente e 
reciclável. As pastas devem está 
devidamente dobradas e embaladas.

plascony UND R$ 2,83 R$ 3,04

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

As presentes alterações passam a integrar e complementar o Termo de ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS principal e obrigam as partes e seus sucessores, bem como ficam expressamente 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
Av. Mozart David, Nº01 - Centenário - Tel. (77) 3466-2151 ou 

3466/2341 - CNPJ: 13.677.109/0001-00

Av. Mozart David, Nº01 - Centenário – CEP: 46.310-000 Jacaraci – Bahia
Telfax: (0xx77) 3466 2151 / 2341 – pmjacaraci@hotmail.com

ratificadas todas as demais cláusulas e condições do instrumento original, naquilo que não 
conflitarem com o conteúdo deste aditivo de reequilíbrio.

E por estarem assim de pleno acordo, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem, para que surta, desde 
logo, os efeitos nele contidos.

Jacaraci – Bahia, 18 de Março de 2022.

______________________________________
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU

MUNICÍPIO DE JACARACI – BAHIA

_____________________________________________________
CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO - ME

CNPJ: 01.785.554/0001-04

_______________________
TESTEMUNHA

_____________________
TESTEMUNHAS
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Resoluções
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DECRETO N° 006 / 2022 
 
 

Estabelece o calendário de feriados nacionais, estaduais e 

municipais no ano de 2022. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS – ESTADO DA BAHIA, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas por lei. 

CONSIDERANDO a necessidade de melhor otimização dos serviços públicos; 

CONSIDERANDO a existência de feriados nacionais, estaduais e municipais que 

ocorrerão em dias de quinta-feira ou de terça-feira. 

CONSIDERANDO que entre estes feriados e os fins de semana haverá dias úteis. 
 
 

DECRETA: 
 
 

Art. 1°. Este decreto estabelece o calendário dos feriados nacionais, estaduais e 

municipais a ser aplicado no Município de Malhada de Pedras – BA, consoante no anexo único. 

 
 

contrário. 

Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

Gabinete do Prefeito, Malhada de Pedras – BA, 18 de março de 2022. 

 
 

Carlos Roberto Santos da Silva 
Prefeito 

Decretos
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ANEXO ÚNICO I – DECRETO Nº 006/2022 
 
 

PROGRAMAÇÃO DOS FERIADOS 
NACIONAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2022. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

MÊS DIA
JANEIRO 01
MARÇO 01

15
21
16
24
02
12

AGOSTO 06
07
30

OUTUBRO 12
02
15
27

DEZEMBRO 25

Dia do Evangêlico 
Nossa Senhora Aparecida 
Finados
Proclamação da República 

JUNHO 

SETEMBRO 

NOVEMBRO 

Independência da BahiaJULHO 

Aniversário de Morte de Padre Ladislau Klener 
Natal

 Confraternização Universal
Carnaval
Paixão de Cristo
Tirandentes 
Corpus Christi
São João 

Aniversário da Cidade
Padroeiro Senhor Bom Jesus 
Independência do Brasil

ABRIL

FERIADO
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MUNICÍPIO DE MORTUGABA 
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
13.677.687/0001-46
DECRETO  Nº 0000003/2022 
Data 01/02/2022 

DECRETO Nº 0000003/2022, 01 de fevereiro de 2022
 DECRETO Nº 0000003/2022,  01 fevereiro de 2022
 "Abre o Quadro de Detalhamento da Despesa no  valor  de:
R$  91.000,00  (noventa e um mil  reais ),para os fins que se
especifica e dá outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar nas Seguintes Dotações Orcamentarias:

Acréscimo de Dotação
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE E LAZER

2.010 - MANUTENCAO DE CRECHE ESCOLA - ENSINO INFANTIL
31901300000 - Obrigações Patronais 10.000,0015421070Fonte:

Total do Projeto/Atividade 10.000,00
2.084 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

33903000000 - Material de Consumo 10.000,0015530000Fonte:
33903000000 - Material de Consumo 70.000,0015710000Fonte:

Total do Projeto/Atividade 80.000,00
Total da Unidade 90.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2.078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
33903000000 - Material de Consumo 1.000,0016000000Fonte:

Total do Projeto/Atividade 1.000,00
Total da Unidade 1.000,00
Total 91.000,00

Redução de Dotação
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE E LAZER

2.084 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
70.000,0033903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 15440000
10.000,0033903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 15530000

Total do Projeto/Atividade 80.000,00
2.010 - MANUTENCAO DE CRECHE ESCOLA - ENSINO INFANTIL

10.000,0031901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 15411070
Total do Projeto/Atividade 10.000,00

Total da Unidade 90.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2.078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
1.000,0033909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores Fonte: 16000000

Total do Projeto/Atividade 1.000,00
Total da Unidade 1.000,00

91.000,00Total
Artigo 3º. - Fica a contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros necessários decorrentes deste Decreto.

Artigo 4º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua elaboração, revogadas as dispocições em contrário.

HERÁCLITO LUIZ PAIXÃO MATOS
PREFEITO

CPF: 263.268.505-25

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

Decretos
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MUNICÍPIO DE MORTUGABA 
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
13.677.687/0001-46
DECRETO  Nº 0000004/2022 
Data 15/02/2022 

DECRETO Nº 0000004/2022, 15 de fevereiro de 2022
 DECRETO Nº 0000004/2022,  15 fevereiro de 2022
 "Abre o Quadro de Detalhamento da Despesa no  valor  de:
R$  105.000,00  ( cento e cinco mil  reais ),para os fins que se
especifica e dá outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar nas Seguintes Dotações Orcamentarias:

Acréscimo de Dotação
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE E LAZER

2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,0015400000Fonte:

Total do Projeto/Atividade 100.000,00
Total da Unidade 100.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2.024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,0015001002Fonte:

Total do Projeto/Atividade 5.000,00
Total da Unidade 5.000,00
Total 105.000,00

Redução de Dotação
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE E LAZER

2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO
100.000,0044905200000 - Equipamentos e Material Permanente Fonte: 15440000

Total do Projeto/Atividade 100.000,00
Total da Unidade 100.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2.024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
2.000,0044905100000 - Obras e Instalações Fonte: 15001002
3.000,0044905100000 - Obras e Instalações Fonte: 17490000

Total do Projeto/Atividade 5.000,00
Total da Unidade 5.000,00

105.000,00Total
Artigo 3º. - Fica a contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros necessários decorrentes deste Decreto.

Artigo 4º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua elaboração, revogadas as dispocições em contrário.

HERÁCLITO LUIZ PAIXÃO MATOS
PREFEITO

CPF: 263.268.505-25

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
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MUNICÍPIO DE MORTUGABA 
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
13.677.687/0001-46
Decreto  Nº 0000005/2022 
FEVEREIRO / 2022 

DECRETO Nº 0000005/2022, 15 de fevereiro de 2022

DECRETO Nº 0000005/2022,  15 fevereiro de 2022
                                                                          "Abre Credito
Suplementar  no   valor  de: R$  258.000,00  (duzentos e
cinqü  enta e oito mil  reais ),para os fins que se especifica e dá

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar nas Seguintes Dotações Orcamentarias:

Dotações Suplementadas
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE E LAZER

2.010 - MANUTENCAO DE CRECHE ESCOLA - ENSINO INFANTIL
31901300000 - Obrigações Patronais 10.000,0015421070Fonte:

Total do Projeto/Atividade 10.000,00
2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 157.000,0015400000Fonte:
Total do Projeto/Atividade 157.000,00
2.084 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

33903000000 - Material de Consumo 20.000,0015530000Fonte:
Total do Projeto/Atividade 20.000,00

Total da Unidade 187.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2.024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17.000,0015001002Fonte:

Total do Projeto/Atividade 17.000,00
2.055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,0016000000Fonte:
31901300000 - Obrigações Patronais 10.000,0016000000Fonte:

Total do Projeto/Atividade 50.000,00
2.078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

33903000000 - Material de Consumo 4.000,0016000000Fonte:
Total do Projeto/Atividade 4.000,00

Total da Unidade 71.000,00
Total 258.000,00

Artigo 2º.-As despesas decorrentes da abertura do presente Crédito Suplementar, serao cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1° da Lei Federal
Nº 4.320/64.

Dotações Anuladas
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2.024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
10.000,0031901300000 - Obrigações Patronais Fonte: 15001002
40.000,0033903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte: 15001002
3.000,0044906100000 - Aquisição de Imóveis Fonte: 15001002
3.000,0046907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte: 15001002
3.000,0046909100000 - Sentenças Judiciais Fonte: 15001002

Total do Projeto/Atividade 59.000,00
1.010 - CONST./REF. /AMPL. DA REDE FISICA DA SEC.M.DE SAUDE

4.000,0044905100000 - Obras e Instalações Fonte: 16000000
Total do Projeto/Atividade 4.000,00
2.091 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

7.000,0031901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Fonte: 16000000
Total do Projeto/Atividade 7.000,00
2.078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

1.000,0033903000000 - Material de Consumo Fonte: 15001002
Total do Projeto/Atividade 1.000,00

Total da Unidade 71.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE E LAZER

1.002 - CONST.E REF.E/OU AMPL.DE PREDIO ESCOLAR E CRECHE-ESCOLA
10.000,0044905100000 - Obras e Instalações Fonte: 15440000

Total do Projeto/Atividade 10.000,00
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MUNICÍPIO DE MORTUGABA 
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
13.677.687/0001-46
Decreto  Nº 0000005/2022 
FEVEREIRO / 2022 

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE E LAZER
2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO

20.000,0033903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte: 15440000
Total do Projeto/Atividade 20.000,00
1.006 - CONST.DE QUADRAS,ESTADIO,PCA.DE ESPORTE E C.FUTEBOL

157.000,0044905100000 - Obras e Instalações Fonte: 15440000
Total do Projeto/Atividade 157.000,00

Total da Unidade 187.000,00
258.000,00Total

Artigo 3º. - Fica a contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros necessários decorrentes deste Decreto.

Artigo 4º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua elaboração, revogadas as dispocições em contrário.

HERÁCLITO LUIZ PAIXÃO MATOS
PREFEITO

CPF: 263.268.505-25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

 
EXTRATO DE CONTRATO N° 042/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 
 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE: MEDICAMENTO DE 
USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 
MUNICIPAL PARA SEREM USADOS PELO MUNICÍPIO DE MORTUGABA-BA. 
 
Contratada: NB FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 
09.312.074/0001-38, com sede à Rua Manoel Vitorino, 162 – Centro – Guanambi– BA, neste ato 
representado pelo Sr. Edmilson Pereira de Azevedo portador do RG 08807041-79 SSP-BA e CPF 
014.186.4354-48, com a importância de R$ 100.000,00(cem mil reais). 

Prazo: 31/12/2022. 
 
Mortugaba – BA. 01/02/2022.  
 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 
Pregoeiro. 

 
EXTRATO DE CONTRATO N° 045/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 
 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE: MEDICAMENTO DE 
USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 
MUNICIPAL PARA SEREM USADOS PELO MUNICÍPIO DE MORTUGABA-BA. 
 
Contratada: BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ de 
nº 15.229.287/0001-01, com sede na Rua José de Deus Pereira, 287, Galpão A, Bairro Caiçara, 
Guanambi-Ba, neste ato representado por sua sócia administradora Sra. Suzy Araújo Silva, brasileira, 
portadora do RG nº. 0232634157 SSP-BA e CPF nº 675.782.685-20, com a importância de R$ 
100.000,00(cem mil reais). 

Prazo: 31/12/2022. 
 
Mortugaba – BA. 01/02/2022.  
 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 
Pregoeiro. 

 

Extratos de Contratos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

 
EXTRATO DE CONTRATO N° 050-B/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 
 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de transporte escolar do 
Município de Mortugaba, para a condução dos alunos matriculados na rede de ensino de 
Mortugaba, em complemento aos serviços prestados pela frota própria e pela frota que já está 
terceirizada do Município. 
 
Contratada: WESTON LUAN OLIVEIRA SANTOS-ME, inscrita no CNPJ de Nº 32.481.523/0001-93, com 
sede a RUA BENJAMIN CONSTANT, 34, CASA - CENTRO MACARANI - BA - CEP: 45760-000, neste ato 
representado pelo Senhor WESTON LUAN OLIVEIRA SANTOS portador (a) da Carteira de Identidade n°. 
14. 578. 687-09e do CPF n° 036.114.905-04, com a importância de R$ 226.539,88 (duzentos e vinte e 
seis mil quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos). 
Prazo: 31/12/2022. 
 
Mortugaba – BA. 17/02/2022.  
 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 
Pregoeiro. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

 
EXTRATO DE CONTRATO N° 050/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 
 
Objeto: Pregão Eletrônico para registro de preço para futura e eventual aquisição de material de 
escritório e papelaria. 
 
Contratada: CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO – ME, inscrita no CNPJ nº 01.785.554/0001-04, com 
sede na Rua São João, 29, Centro, Caetité-Ba, neste ato representado pelo senhor Cid Gonçalves de 
Figueiredo, portador do CPF de Nº 001.481.968-61 e RG de nº 20.344.467-12, com a importância de R$ 
100.000,00 (cem mil reais). 
Prazo: 31/12/2022. 
 
Mortugaba – BA. 16/02/2022.  
 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 
Pregoeiro. 

 
EXTRATO DE CONTRATO N° 055/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 
 
Objeto: Pregão Eletrônico para registro de preço para futura e eventual aquisição de material de 
escritório e papelaria. 
 
Contratada: MARIGERSON DIAS DOS SANTOS, com sede a Rua 30 de Novembro S/N, Centro, 
Mortugaba – BA de CNPJ n° 10.540.009/0001-49, neste ato representado pelo Sr. Marigerson Dias dos 
Santos, portador do RG n° 28757703-X, com a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
Prazo: 31/12/2022. 
 
Mortugaba – BA. 16/02/2022.  
 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 
Pregoeiro. 

 
EXTRATO DE CONTRATO N° 056/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 
 
Objeto: Pregão Eletrônico para registro de preço para futura e eventual aquisição de material de 
escritório e papelaria. 
 
Contratada: NIVEA LIMA COSTA, com sede na Praça Padre Durval Soares, nº 22, Centro, Mortugaba - 
BA, CNPJ Nº 07.411.856/0001-07, representada pela senhora Veranice Rodrigues Brito Matos, portadora 
do RG nº 02693656-99 e CPF nº 267.904.755-91, com a importância de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais). 
Prazo: 31/12/2022. 
 
Mortugaba – BA. 16/02/2022.  
 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 
Pregoeiro. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA  

 ESTADO DA BAHIA 
Rua Francisco Silva, 15 – Centro - CEP 46.290-000 

CNPJ – 13.677.687/0001-46       Fone (77) 3464 -2210 

 
PUBLICAÇÃO 
 
 
II Termo de aditivo ao Contrato de n.º 022/2020 
Proveniente da Tomada de Preço n.º 001/2019 
objetivando a contratação de empresa para 
execução de serviços remanescentes da obra de 
construção de uma Creche MI - FNDE no 
município de Mortugaba-Ba, de acordo com as 
condições e quantidades estabelecidas na 
planilha orçamentária.  

 
 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO DO TERMO ADITIVO 
O presente termo aditivo tem por objetivo alteração do prazo do contrato, prorrogando 

o mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses, alterando sua data de vencimento para 

17/01/2023. Para tanto a administração utiliza-se da prerrogativa do Art. 57 da Lei 

8.666/93. 

 

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 
Permanecem em vigor e inalteradas as demais clausulas e condições do Contrato ora 

aditado. 

 

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo 

Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na 

presença de duas testemunhas. 

 
 
Mortugaba, 07 de janeiro de 2021. 

 
 

Termos Aditivos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA  

 ESTADO DA BAHIA 
Rua Francisco Silva, 15 – Centro - CEP 46.290-000 

CNPJ – 13.677.687/0001-46       Fone (77) 3464 -2210 

 
 
 
 

PROCURADORIA JURÍDICA - PARECER 
JURÍDICO:

 
Emitimos Parecer favorável ao presente Termo 
Aditivo, por estar conforme as disposições 
contidas na legislação pertinente, notadamente 
no quanto previsto na Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
 

 Lucas Cavalcante Rocha 
OAB/BA. 39.959 
Assessor Jurídico 

 
Mortugaba, 07 de janeiro de 2021. 

 
 

 
 

___________________________________________ 
HERÁCLITO LUIZ PAIXÃO MATOS 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
 
 

____________________________________________ 
DAVID ALEXANDRE DE CERQUEIRA 

JRA CONSTRUTORA LTDA 
CONTRATADA 

 
 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
01. ___________________________ 
      Nome: 
      RG.: 
 
 

 
02. _____________________________ 
      Nome: 
      RG.:  
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