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008/2021 

Indireta por preços unitários 

a contratação de empresa 

serviços de locação de veículos, com motorista, para 

realizar transporte escolar dos discentes da zona rural da Rede Pública Municipal e 



 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 

PREÂMBULO: 
O Município de Mulungu do Morro
que, na data, horário e local ind
ELETRÔNICO autuado sob o
conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento 
licitatório observará as disposições das Leis Federais 
alterações, Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16, no que for
 
1. ADVERTÊNCIA: 
1.1 O Município de Mulungu do Morro/BA adverte a todos os licitantes, acerca da 
possibilidade de penalizar as empresas que descumpra
de multas e suspensão de empresas em participação de certames licitatórios no 
município.  
 
1.2 Diante disso, sugerimos que as empresas apresentem suas propostas e lances de 
forma consciente, com a certeza de que poderão executar
foi pedido no edital e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos.  
Ratificamos, portanto, que as propostas devem ser efetivadas de forma séria e 
consciente, visando evitar problemas, tanto para a administração púb
empresas licitantes. 
 
2. DA REGÊNCIA LEGAL:
2.1 Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 
10.520/02 e nº 8.666/93 e sua alterações e Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 
155/16. 
 
3. DO OBJETO: 
3.1 A presente licitação tem como objeto 
prestação de serviços de locação de veículos, com motorista, para realizar transporte 
escolar dos discentes da zona rural da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino
conforme Anexo I - Termo de Referência
 
3.2 Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema 
Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no 
Termo de Referência, a licitante
 
4. DO LOCAL E DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
4.1. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e início da sessão 
pública da licitação:  
 
Recebimento de Propostas:
Acolhimento de Propostas:

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2021 
 

Mulungu do Morro, torna público para conhecimento dos interessados 
na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade 

autuado sob o nº 008/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL
conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento 
licitatório observará as disposições das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93

Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16, no que for

1.1 O Município de Mulungu do Morro/BA adverte a todos os licitantes, acerca da 
possibilidade de penalizar as empresas que descumpram o pactuado, com aplicação 
de multas e suspensão de empresas em participação de certames licitatórios no 

.2 Diante disso, sugerimos que as empresas apresentem suas propostas e lances de 
forma consciente, com a certeza de que poderão executar os serviços da forma como 
foi pedido no edital e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos.  
Ratificamos, portanto, que as propostas devem ser efetivadas de forma séria e 
consciente, visando evitar problemas, tanto para a administração púb

DA REGÊNCIA LEGAL: 
2.1 Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 
10.520/02 e nº 8.666/93 e sua alterações e Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 

e licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para 
serviços de locação de veículos, com motorista, para realizar transporte 

escolar dos discentes da zona rural da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino
Termo de Referência. 

Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema 
Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no 

a licitante deverá obedecer a este último. 

LOCAL E DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
.1. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e início da sessão 

Recebimento de Propostas: A partir de 02/12/2021 (até o acolhimento de propostas)
Propostas: 15/12/2021 às 08:30h. 
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, torna público para conhecimento dos interessados 
icados, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 

MENOR PREÇO GLOBAL, 
conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento 

10.520/02 e 8.666/93 e sua 
Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16, no que for pertinente. 

1.1 O Município de Mulungu do Morro/BA adverte a todos os licitantes, acerca da 
m o pactuado, com aplicação 

de multas e suspensão de empresas em participação de certames licitatórios no 

.2 Diante disso, sugerimos que as empresas apresentem suas propostas e lances de 
os serviços da forma como 

foi pedido no edital e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos.  
Ratificamos, portanto, que as propostas devem ser efetivadas de forma séria e 
consciente, visando evitar problemas, tanto para a administração pública como para as 

2.1 Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 
10.520/02 e nº 8.666/93 e sua alterações e Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 

a contratação de empresa especializada para 
serviços de locação de veículos, com motorista, para realizar transporte 

escolar dos discentes da zona rural da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino, 

Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema 
Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no 

LOCAL E DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 
.1. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e início da sessão 

(até o acolhimento de propostas).  



 

 

Data / Hora da Sessão: 15/12/2021
Localda Sessão: www.licitacoes
Número no Licitacões-e / Banco do Brasil
Modo de Disputa: Aberto. 
Tempo de Disputa: 10 (dez
 
4.2. REFERÊNCIA DE TEMPO
procedimento será observado o
 
5. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ES
SOBRE ESTE EDITAL: 
5.1 Poderão ser obtidas maiores informações e esclarecimentos do objeto desta 
licitação pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, diariamente, das 08h00min às 
12h00min, no Setor de Licitações, Rua 
Morro/Bahia, pelo e-mail: 
(74) 3643-1076. 
 
5.2 A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial do Município de 
Mulungu do Morro, na Homologação supracitada a empresa vencedora será convocada 
para a formalização da assinatura do instrumento contratual.
  
5.3 A Licitante vencedora deverá fornecer e
ordem(ns) de serviço(s), devendo para tanto, após o se
resposta ao e-mail, acusando o recebimento das respectiv
colocando a data, horário, carimbo de CNPJ da empresa, nome completo, CPF e RG 
da pessoa que assina odocumento.
  
5.4 A despesa com a aquisição do
Referência. 
  
6. DAS CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
 
6.1 Poderão participar deste Pregão 
atividade do objeto desta licitação
Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio
e.com.br e que atendam os pré
  
6.2 Como requisito para participação neste Pregão, 
campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições 
previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no item
  
6.3 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará a licitante às sanções previstas neste
 
6.4 Não poderão participar deste

15/12/2021 às 09:00h. 
www.licitacoes-e.com.br 

e / Banco do Brasil: 911028 
 

dez) minutos mais o tempo aleatório do sistema. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília/DF. 

LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ES

.1 Poderão ser obtidas maiores informações e esclarecimentos do objeto desta 
licitação pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, diariamente, das 08h00min às 
12h00min, no Setor de Licitações, Rua Eronides Souza Santos, 55, Centro

mail: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com

.2 A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial do Município de 
na Homologação supracitada a empresa vencedora será convocada 

para a formalização da assinatura do instrumento contratual. 

.3 A Licitante vencedora deverá fornecer e-mail, para que possa receber 
, devendo para tanto, após o seu recebimento, enviar em 

mail, acusando o recebimento das respectiva(s) ordem(ns) de serviço(s)
colocando a data, horário, carimbo de CNPJ da empresa, nome completo, CPF e RG 
da pessoa que assina odocumento. 

.4 A despesa com a aquisição do objeto é conforme estimativa disposto no Termo de

DAS CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas, pertinente
atividade do objeto desta licitação, que estiverem previamente 
Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio

e que atendam os pré-requisitos estabelecidos no instrumento convocatório

ara participação neste Pregão, a licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições 
previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no item “HABILITAÇÃO”. 

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

Não poderão participar deste Pregão: 
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) minutos mais o tempo aleatório do sistema.  

: Para todas as referências de tempo do presente 

LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS 

.1 Poderão ser obtidas maiores informações e esclarecimentos do objeto desta 
licitação pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, diariamente, das 08h00min às 

Souza Santos, 55, Centro, Mulungu do 
prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com ou pelo telefone 

.2 A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial do Município de 
na Homologação supracitada a empresa vencedora será convocada 

mail, para que possa receber a(s) 
u recebimento, enviar em 

a(s) ordem(ns) de serviço(s), 
colocando a data, horário, carimbo de CNPJ da empresa, nome completo, CPF e RG 

objeto é conforme estimativa disposto no Termo de 

pertinentes ao ramo de 
que estiverem previamente credenciados no 

Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 

licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições 
previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de 

A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 



 

 

 
6.4.1 Empresas cujo objeto social não seja pertinente 
Pregão. 
 
6.4.2 Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 
10.520/02) ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de 
contratar com a Administração Pública (Art. 87, 
 
6.4.3 Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
 
6.4.4 Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação 
judicial ou extrajudicial; 
 
6.4.5 Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da 
Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade
 
6.4.6 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º 
da Lei nº 8.666/93. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará 
a inabilitação da licitante. 
 
6.5.7 Recomenda-se a leitura minuciosa dos termos deste edital, onde
toleráveis qualquer omissão por descumprimento, tendo em vista que decairá do direito 
de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não 
o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes 
falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação 
não terá efeito de recurso. 
 
7. DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E EQUIPARADAS
7.1 No caso de participação de microempresas, emp
equiparados, será observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente 
os seus arts. 42 a 49 e suas alterações.
  
7.2 O enquadramento como microempresa 
dar-se-á nas condições do Est
Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06 e suas
  
7.3 As licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/06 e não possuírem quaisquer dos im
artigo citado, deverão apresentar declaração em campo próprio do sistema que 
cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de 
pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei
  

Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste

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

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

Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação 

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

isquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º 
8.666/93. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará 

se a leitura minuciosa dos termos deste edital, onde
toleráveis qualquer omissão por descumprimento, tendo em vista que decairá do direito 
de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não 
o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes 
falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação 

 

DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
S: 

No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou 
s, será observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente 

49 e suas alterações. 

O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte 
á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.

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

Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 
10.520/02) ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de 

8.666/93); 

Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

 

Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação 

Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da 

isquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º 
8.666/93. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará 

se a leitura minuciosa dos termos deste edital, onde não serão 
toleráveis qualquer omissão por descumprimento, tendo em vista que decairá do direito 
de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não 
o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, as 
falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação 

DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 

s de pequeno porte ou 
s, será observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente 

ME ou empresa de pequeno porte - EPP 
atuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno 

alterações. 

que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei 
pedimentos do § 4º do 

artigo citado, deverão apresentar declaração em campo próprio do sistema que 
cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de 
pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido 



 

 

7.4 Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser 
anexada ao sistema até a data e horário marcados para abertura das
  
7.5 A não apresentação da declar
renúncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar
  
7.6 A identificação das ME/EPP OU EQUIPARADAS
do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o encerramento dos lance
impedir a possibilidade de conluio ou fraude no 
 
8. DO CREDENCIAMENTO
8.1 A licitante deverá estar previamente credenciada
Eletrônico”, no sítio www.licitacoes
  
8.2 O credenciamento far-
senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também 
deverá informar-se a respeito d
instruções detalhadas para sua correta
  
8.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal d
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das tr
inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
  
8.4 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva 
da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do siste
Morro responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 
  
8.5 A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando cancelada 
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de 
  
8.6 A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 
do sistema para imediato bloqueio de
 
9. DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DA VIGÊNCIA
9.1.O prazo de início da execução dos serviços será de
dias úteis, a partir da ordem de serviços 

9.2.O contrato deverá ser executado fielmente, de acor
e observados os termos deste edital e a legislação vigente, respondendo o 
inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial, na forma contida 
neste edital. 

9.3.A execução do contrato será acompanhada e fiscalizad
Município aqui licitante, especialmente designados pela autoridade competente.

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

A não apresentação da declaração de ME/EPP OU EQUIPARADAS
renúncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.

ME/EPP OU EQUIPARADAS ou equiparado
do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o encerramento dos lance
impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento. 

CREDENCIAMENTO: 
rá estar previamente credenciada no sistema

www.licitacoes-e.com.br. 

-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de 
senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também 

se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber 
instruções detalhadas para sua correta utilização. 

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal d
e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das tr

inerentes ao Pregão na forma eletrônica. 

O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva 
, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura de 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

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

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

DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DA VIGÊNCIA: 
O prazo de início da execução dos serviços será de até no máximo de

a partir da ordem de serviços emitida pelo setor responsável.

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas 
e observados os termos deste edital e a legislação vigente, respondendo o 
inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial, na forma contida 

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representantes do 
Município aqui licitante, especialmente designados pela autoridade competente.
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Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser 
anexada ao sistema até a data e horário marcados para abertura das propostas. 

ME/EPP OU EQUIPARADAS importará na 
123/06. 

ou equiparados na sessão pública 
do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a 

no sistema de “Pregão 

á mediante a atribuição de chave de identificação e de 
senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também 

o seu funcionamento e regulamento e receber 

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da 
e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações 

O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva 
, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

ma ou a Prefeitura de Mulungu do 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
por solicitação do credenciado ou em virtude de 

descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Mulungu do Morro. 

A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 

até no máximo de 05 (cinco) 
emitida pelo setor responsável. 

do com as cláusulas avençadas 
e observados os termos deste edital e a legislação vigente, respondendo o 
inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial, na forma contida 

a por representantes do 
Município aqui licitante, especialmente designados pela autoridade competente. 



 

 

9.4.Os responsáveis pela fiscalização verificarão se os serviços 
contratada conferem com a descrição e especificação constantes dos anexo
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
No que exceder à sua competência, comunicarão o fato ao Prefeito Municipal, no prazo 
máximo de cinco dias, para adoção das medidas cabíveis.

9.5.A contratada é responsável por danos causados ao Município ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução 
por órgão do Município. 
 
9.6. A execução do objeto 
exclusivamente, ao cronograma escolar do exercício em curso. O início da 
execução dos trabalhos será feito mediante Ordem de Início de Serviço expedida 
pela Secretaria Municipal de E
 
10. DA PROPOSTA: 
10.1. A licitante deverá encaminhar a proposta
timbrado da empresa, (VIA SISTEMA LICITAÇÕES
abertura da proposta, quando então, encerrar
recebimento de propostas. 
 
10.2. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a 
proposta de preços de forma detalhada, bem como os valores unitários e o total, 
sob pena de desclassificação de sua
 
10.3. A Proposta será considerada de acordo com os Anexos deste Edital, 
MENOR PREÇO GLOBAL
preferencialmente por extenso, computando todos os custos necessários para o 
atendimento do objeto desta licitação, cujo o
proposta deverá vir acompanhado, 
em conta obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, todos os custos com mão
de-obra e os devidos encargos sociais e quaisquer outros custos ou 
incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o
proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e serviços necessários ao 
serviço do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas con
durante o prazo de contrato.
  
10.4. A não apresentação das exigências acima, junto com a proposta de preços, 
acarretará na desclassificação
  
10.5. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro argumento não previsto em
 
10.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura 

Os responsáveis pela fiscalização verificarão se os serviços 
contratada conferem com a descrição e especificação constantes dos anexo
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
No que exceder à sua competência, comunicarão o fato ao Prefeito Municipal, no prazo 
máximo de cinco dias, para adoção das medidas cabíveis. 

é responsável por danos causados ao Município ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução 

execução do objeto do contrato será de 10 (dez) meses, correspondendo 
exclusivamente, ao cronograma escolar do exercício em curso. O início da 
execução dos trabalhos será feito mediante Ordem de Início de Serviço expedida 
pela Secretaria Municipal de Educação. 

deverá encaminhar a proposta inicial, preferencialmente
VIA SISTEMA LICITAÇÕES-E), até a data e hora marcada

abertura da proposta, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fa
 

10.2. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a 
proposta de preços de forma detalhada, bem como os valores unitários e o total, 
sob pena de desclassificação de sua proposta. 

será considerada de acordo com os Anexos deste Edital, 
MENOR PREÇO GLOBAL, expressa em Real (R$), em algarismos e 

por extenso, computando todos os custos necessários para o 
atendimento do objeto desta licitação, cujo os preços dos serviço
proposta deverá vir acompanhado, conforme modelo no anexo VIII, 
em conta obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, todos os custos com mão

obra e os devidos encargos sociais e quaisquer outros custos ou 
incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre os serviços
proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e serviços necessários ao 

do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas con
contrato. 

A não apresentação das exigências acima, junto com a proposta de preços, 
acarretará na desclassificação desta. 

Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
ito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro argumento não previsto em lei. 

As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura 
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Os responsáveis pela fiscalização verificarão se os serviços executados pela 
contratada conferem com a descrição e especificação constantes dos anexos do edital, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
No que exceder à sua competência, comunicarão o fato ao Prefeito Municipal, no prazo 

é responsável por danos causados ao Município ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução 

será de 10 (dez) meses, correspondendo 
exclusivamente, ao cronograma escolar do exercício em curso. O início da 
execução dos trabalhos será feito mediante Ordem de Início de Serviço expedida 

, preferencialmente em papel 
até a data e hora marcada para 

á automaticamente a fase de 

10.2. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a 
proposta de preços de forma detalhada, bem como os valores unitários e o total, 

será considerada de acordo com os Anexos deste Edital, do tipo 
, expressa em Real (R$), em algarismos e 

por extenso, computando todos os custos necessários para o 
s serviços apresentados na 
nexo VIII, que deverá levar 

em conta obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, todos os custos com mão-
obra e os devidos encargos sociais e quaisquer outros custos ou despesas que 

serviços, constantes da 
proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e serviços necessários ao 

do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições 

A não apresentação das exigências acima, junto com a proposta de preços, 

Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
ito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, 

As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura 



 

 

da sessão pública estabelecida no preâmbulo
  
10.7. Decorrido o prazo de validade das propostas,
ficam os licitantes liberadas dos compromissos
  
10.8. Até a abertura da sessão, 
anteriormente encaminhada.
  
10.9. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem
emitida pelo sistema ou de sua
 
11. DA HABILITAÇÃO: 
11.1. As licitantes deverão encaminhar
documentos de Habilitação exigidos no e
da proposta, quando então, encerrar
Propostas de Preços e Documentos de Habilitação
 
11.1.1.Para fins de habilitação na licitação, exigir
relativa a: 

 
11.2. Documentos relativos à 
  
a) Registro comercial, no caso de empresa
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus
cópia do documento de identificação 
 
c) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando aatividade assim o exigir.
 
d) Em caso de cooperativas:
1) Estatuto Social da entidade registrada no órgão competente 
2) Ata de posse da atual diretoria 
3) Cópia da documento de identificaç
 
11.3. Documentos relativos à 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ/MF); 
 
b) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de 

da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, 
s dos compromissos assumidos. 

Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
encaminhada. 

acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
 e/ou andamento deste processo, ficando responsável pelo 

ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem
emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
s licitantes deverão encaminhar, (VIA SISTEMA LICITAÇÕES

documentos de Habilitação exigidos no edital até a data e hora marcada
da proposta, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 
Propostas de Preços e Documentos de Habilitação. 

habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação 

Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

omercial, no caso de empresa individual; 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores
cópia do documento de identificação do(s) sócio(s) administrador(es)

Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

ão competente, quando aatividade assim o exigir. 

cooperativas: 
Estatuto Social da entidade registrada no órgão competente  
Ata de posse da atual diretoria  

pia da documento de identificação do diretor e/ou presidente

vos à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de 
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sem convocação para contratação, 

poderá retirar ou substituir a proposta 

acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
, ficando responsável pelo 

ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem 

VIA SISTEMA LICITAÇÕES-E), os 
dital até a data e hora marcada para abertura 
á automaticamente a fase de recebimento de 

á dos interessados documentação 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, 

res, juntamente com a 
) administrador(es); 

Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

 

ou presidente; 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de 



 

 

Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dí
Previdenciárias, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base na 
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014;
 
c) Certidão relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida 
pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei;
 
d) Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho 
 
e) Certidão negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, 
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em quer estiver localizada a sede da 
licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Estadual;
 
f) Certidão Negativa ou Certidão Pos
Município, relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade 
para com a Fazenda Municipal;
 
g) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede d
compatível com o objeto contratual;
 
h) Prova de regularidade relativa ao Alvará de Licença e Funcionamento, relativo 
ao domicílio ou a sede da licitante.
  
11.3.1. As certidões de comprovação d
deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo 
órgão expedidor, na data da abertura da sessão
  
11.3.2. As ME/EPP OU EQUIPARADAS
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição (art. 43 da LC
 
11.3.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis
momento em que a proponente for declarada 
igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventua
positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
 
11.3.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar 
remanescentes, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
 

Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Contribuições 
Previdenciárias, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base na 
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014; 

Certidão relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida 
xa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei; 

Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST; 

ativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, 
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em quer estiver localizada a sede da 
licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Estadual;

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo, expedida pelo 
Município, relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade 
para com a Fazenda Municipal; 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
cílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

Prova de regularidade relativa ao Alvará de Licença e Funcionamento, relativo 
ao domicílio ou a sede da licitante. 

As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista 
deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo 

a data da abertura da sessão pública. 

ME/EPP OU EQUIPARADAS deverão apresentar toda a document
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06). 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial c

momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);

regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar 
remanescentes, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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vida Ativa da União e Contribuições 
Previdenciárias, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base na 

Certidão relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida 
xa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos 

Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Trabalhistas 

ativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, 
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em quer estiver localizada a sede da 
licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Estadual; 

itiva com efeito Negativo, expedida pelo 
Município, relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
, pertinente ao seu ramo de atividade e 

Prova de regularidade relativa ao Alvará de Licença e Funcionamento, relativo 

a regularidade fiscal e trabalhista das licitantes 
deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo 

deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
cujo termo inicial corresponderá ao 

do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, 

is certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06); 

regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 



 

 

 
11.4. Documentos relativos à
  
a) Certidão Negativa de Falência ou Co
sede do Proponente (válida somente se, expedida dentro de 30 dias antes da sessão 
inaugural, caso não tenha validade expressa).
  
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, 
considerando forma e calendários legais, acompanhados dos Termos de Abertura e 
Encerramento do Livro Diário devidamente registrado no órgão competente, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há
proposta, vedada à substituição por balancetes ou Balanço Provisório. 
apresentará, conforme o caso, autenticados, publicação do Balanço ou cópias 
reprográficas das páginas do Livro Diário onde
Demonstração de Resultado com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento 
registrados na Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, ou no Cartório do  
Registro de Títulos e Documentos, todos obrigatoriamente firma
habilitado, com comprovação através da apresentação da Certidão de Regularidade 
Profissional (CRP), perante o C.R.C (Conselho Regional de Contabilidade) e pelo 
Dirigente/Sócio, qualificados.

 
b.1) Em se tratando de empresa constituída a m
exercício social em curso, a participante deverá apresentar declaração firmada 
por contador, com selo da habilitação profissional do CRC, em que conste:
a) Demonstração de Resultado;
b) Demonstração de Lucros ou Prejuízos acumulados;
c) Demonstrações das mutações do Patrimônio Líquido;
d) Demonstração das origens e aplicação de recursos.

 
c) Comprovação de o licitante possuir capital social integralizado ou Patrimônio Líquido 
no valor mínimo de 10% (dez
2.159.575,60 (dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e 
cinco reais e sessenta centavos)
 
d) A boa situação financeira da empresa licitante será aferida pela demonstração, no 
mínimo, dos índices abaixo relacionad
LICITANTE, em memorial de cálculo constante dos documentos de habilitação, firmado 
pelo contador da licitante, em papel timbrado da empresa, por meio da seguinte 
fórmula:  
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL 
GRAU DO ENDIVIDAMENTO 
 
ONDE: 

Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Distribuidor da 
sede do Proponente (válida somente se, expedida dentro de 30 dias antes da sessão 
inaugural, caso não tenha validade expressa). 

Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, 
forma e calendários legais, acompanhados dos Termos de Abertura e 

Encerramento do Livro Diário devidamente registrado no órgão competente, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da 
proposta, vedada à substituição por balancetes ou Balanço Provisório. 
apresentará, conforme o caso, autenticados, publicação do Balanço ou cópias 
reprográficas das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a 
Demonstração de Resultado com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento 
registrados na Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, ou no Cartório do  
Registro de Títulos e Documentos, todos obrigatoriamente firma
habilitado, com comprovação através da apresentação da Certidão de Regularidade 
Profissional (CRP), perante o C.R.C (Conselho Regional de Contabilidade) e pelo 

qualificados. 

b.1) Em se tratando de empresa constituída a menos de 12 meses, no 
exercício social em curso, a participante deverá apresentar declaração firmada 
por contador, com selo da habilitação profissional do CRC, em que conste:
a) Demonstração de Resultado; 
b) Demonstração de Lucros ou Prejuízos acumulados; 
) Demonstrações das mutações do Patrimônio Líquido; 

d) Demonstração das origens e aplicação de recursos. 

Comprovação de o licitante possuir capital social integralizado ou Patrimônio Líquido 
no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado do o
2.159.575,60 (dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e 
cinco reais e sessenta centavos). 

A boa situação financeira da empresa licitante será aferida pela demonstração, no 
mínimo, dos índices abaixo relacionados, CALCULADO E DEMONSTRADO PELO 

, em memorial de cálculo constante dos documentos de habilitação, firmado 
pelo contador da licitante, em papel timbrado da empresa, por meio da seguinte 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC = AC/ PC > ou = 1,50 
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG = (AC + RLP)/( PC + ELP) > ou =1,
GRAU DO ENDIVIDAMENTO - GE = (PC + ELP) / AT < ou = 0,50 
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FINANCEIRA: 

expedida pelo Distribuidor da 
sede do Proponente (válida somente se, expedida dentro de 30 dias antes da sessão 

Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, 
forma e calendários legais, acompanhados dos Termos de Abertura e 

Encerramento do Livro Diário devidamente registrado no órgão competente, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizados por índices 

mais de 03 (três) meses da data da apresentação da 
proposta, vedada à substituição por balancetes ou Balanço Provisório. A licitante 
apresentará, conforme o caso, autenticados, publicação do Balanço ou cópias 

foram transcritos o Balanço e a 
Demonstração de Resultado com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento 
registrados na Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, ou no Cartório do  
Registro de Títulos e Documentos, todos obrigatoriamente firmados pelo Contador 
habilitado, com comprovação através da apresentação da Certidão de Regularidade 
Profissional (CRP), perante o C.R.C (Conselho Regional de Contabilidade) e pelo 

enos de 12 meses, no 
exercício social em curso, a participante deverá apresentar declaração firmada 
por contador, com selo da habilitação profissional do CRC, em que conste: 

Comprovação de o licitante possuir capital social integralizado ou Patrimônio Líquido 
por cento) do valor estimado do objeto que é de R$ 

2.159.575,60 (dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e 

A boa situação financeira da empresa licitante será aferida pela demonstração, no 
CALCULADO E DEMONSTRADO PELO 

, em memorial de cálculo constante dos documentos de habilitação, firmado 
pelo contador da licitante, em papel timbrado da empresa, por meio da seguinte 

ILG = (AC + RLP)/( PC + ELP) > ou =1,50 



 

 

AC = ATIVO CIRCULANTE
PC = PASSIVO CIRCULANTE
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL 

 
d.1) Caso conste no Balanço Patrimonial o cálculo de todos os índices solicitados na 
alínea “d” a declaração será dispensada.
 
11.5. Documentos relativos à 
  
a) Comprovação de a empresa proponente ter prestado serviços pertinentes 
compatíveis com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de atestados ou 
certidões, em nome da empresa licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado. 
 
b) Certidão de Registro no 
do responsável técnico, juntamente com prova de regularidade devidamente atualizada 
no CRA – Bahia, ou do Conselho Regional de Administra
Licitante. 
 
c) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data 
entrega das propostas, profissional de nível superior
técnico devidamente registrado no 
 

c.1.) A prova de que o responsável técnico faz parte do 
empresa proponente deverá ocorrer através de 
Serviços em vigor e/ou Carteira Profissional assinada, e se for sócio ou diretor 
deverá ser comprovado através de contrato social
 

d) Atestado de visita técnica for
Departamento de Transporte
a licitante vistoriou e cientificou
operacionais necessárias ao cumprimento das obrigações que vier a assum
Município Contratante.  
 
d.1) A visita técnica deverá ser realizada 
o certame, no horário das 08:00 às 12:00 horas, mediante agendamento junto à 
Secretaria de Educação 
agendamento será das 08 horas às 12 horas, através do telefone de contato (74) 36
1076. 
 
d.2) A vistoria e/ou declaração visa o conhecimento total das especificações e das 
condições para realização do serviço objeto d
não aceitará nenhuma alegação posterior.
 

AC = ATIVO CIRCULANTE 
PC = PASSIVO CIRCULANTE 
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

d.1) Caso conste no Balanço Patrimonial o cálculo de todos os índices solicitados na 
alínea “d” a declaração será dispensada. 

Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Comprovação de a empresa proponente ter prestado serviços pertinentes 
compatíveis com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de atestados ou 
certidões, em nome da empresa licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público 

o de Registro no Conselho Regional de Administração - 
, juntamente com prova de regularidade devidamente atualizada 

Bahia, ou do Conselho Regional de Administração do Estado sede d

Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data 
entrega das propostas, profissional de nível superior, “Administrador

devidamente registrado no Conselho Regional de Administração

c.1.) A prova de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da 
empresa proponente deverá ocorrer através de Contrato de Prestação de 
Serviços em vigor e/ou Carteira Profissional assinada, e se for sócio ou diretor 
deverá ser comprovado através de contrato social. 

Atestado de visita técnica fornecida por funcionário designado pelo 
Transporte Escolar do Município, e/ou declaração, comprovando que 

licitante vistoriou e cientificou-se das condições locais e das informações 
operacionais necessárias ao cumprimento das obrigações que vier a assum

A visita técnica deverá ser realizada até o último dia útil anterior à data fixada para 
o certame, no horário das 08:00 às 12:00 horas, mediante agendamento junto à 

 com funcionário indicado pelo Município. O horário de 
agendamento será das 08 horas às 12 horas, através do telefone de contato (74) 36

A vistoria e/ou declaração visa o conhecimento total das especificações e das 
condições para realização do serviço objeto desta licitação, pois a Prefeitura Municipal 
não aceitará nenhuma alegação posterior. 
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d.1) Caso conste no Balanço Patrimonial o cálculo de todos os índices solicitados na 

Comprovação de a empresa proponente ter prestado serviços pertinentes e 
compatíveis com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de atestados ou 
certidões, em nome da empresa licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público 

 CRA da empresa e 
, juntamente com prova de regularidade devidamente atualizada 

ção do Estado sede da 

Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de 
Administrador” responsável 

Conselho Regional de Administração. 

quadro permanente da 
Contrato de Prestação de 

Serviços em vigor e/ou Carteira Profissional assinada, e se for sócio ou diretor 

necida por funcionário designado pelo responsável pelo 
do Município, e/ou declaração, comprovando que 

se das condições locais e das informações 
operacionais necessárias ao cumprimento das obrigações que vier a assumir perante o 

até o último dia útil anterior à data fixada para 
o certame, no horário das 08:00 às 12:00 horas, mediante agendamento junto à 

pelo Município. O horário de 
agendamento será das 08 horas às 12 horas, através do telefone de contato (74) 3643-

A vistoria e/ou declaração visa o conhecimento total das especificações e das 
itação, pois a Prefeitura Municipal 



 

 

 
11.6. DA DOCUMENTAÇÃO
  
11.6.1. A licitante deverá declarar:
  
a) Que não utiliza mão-
quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal
conforme modelo sugerido pelo
 
b) Declaração de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte 
ou equiparado, nos termos da Lei Complementar nº 123/06,
preferencialmente, conforme 
  
11.6.2. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar 
prevista neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome d
licitante. 
  
11.6.3. Não serão aceitos documentos ra
 
11.6.4. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da 
administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 
da Lei nº 10.520/02. 
  
11.6.5. Sob pena de inabilitação, t
 
a) Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, 
deverão sempre ser apresentados em nome d
 
b) Em nome da matriz, se 
 
c) Em nome da filial, se 
própria natureza, forem emitidos somente em nome da
 
d) Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por 
cartório ou por membro da Comissão de Licitaçã
do Morro. 
  
11.6.6. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, 
declarada habilitada. 
 
12. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pr
na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio
e.com.br. 
  
12.2. A comunicação entre o Pregoeiro e 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

declarar: 

-de-obra direta ou indireta de menores, 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

odelo sugerido pelo Edital; 

enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte 
, nos termos da Lei Complementar nº 123/06,

almente, conforme modelo sugerido pelo Edital. 

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

Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 

Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da 
administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 

Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser 

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

Em nome da matriz, se a licitante for a matriz; 

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

Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por 
cartório ou por membro da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pr

na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio

A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente 
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obra direta ou indireta de menores, em atendimento ao 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, preferencialmente, 

enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte 
, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, se for o caso, 

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

Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da 
administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 4 

 apresentados: 

Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, 
e com o número do CNPJ; 

for a filial, exceto aqueles documentos que, pela 

Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por 
o da Prefeitura Municipal de Mulungu 

Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, a licitante será 

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá 
na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-

ocorrerá exclusivamente 



 

 

mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema
 
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1. A sessão pública poderá ser
  
13.1.1. Quando a licitante detentor
o contrato ou não retirar o instrumento 
aceitação do preço; e 
  
13.1.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública. 
  
13.1.3. A licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e 
observadas as regras de desempate do item “REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, 
será convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances;
  
13.1.4. O direito de preferência p
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE” deverá ser recalculado 
levando-se em consideração o lance apresentado pel
  
13.1.5. Existindo ME/EPP OU EQUIPARADAS
de preferência, prosseguir
DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
 
13.1.6. Finalizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, ou inexistindo direi
preferência de ME/EPP OU EQUIPARADAS
negociação prevista no item
  
13.1.7. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir
á novo prazo recursal, nos termos do item “RECURSOS”
normalmente, com as demais fases previstas neste
  
13.1.8. A convocação acontecerá por meio do “chat” do sistema
 
14. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
14.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas 
desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no edital. 
  
14.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
  
14.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, 
sendo que somente estas participarão da fase de

sagens em campo próprio do sistema eletrônico.

REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
A sessão pública poderá ser reaberta: 

detentora do lance mais vantajoso for inabilitada
o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na 

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

subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e 
observadas as regras de desempate do item “REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, 
será convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances;

O direito de preferência previsto no item “PREFERÊNCIA DAS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE” deverá ser recalculado 

se em consideração o lance apresentado pela licitante subsequente;

ME/EPP OU EQUIPARADAS ou equiparado dentro do novo critério 
preferência, prosseguir-se-á, normalmente, nos termos da item

DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”; 

Finalizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, ou inexistindo direi

ME/EPP OU EQUIPARADAS ou equiparado,  será realizada a 
negociação prevista no item “NEGOCIAÇÃO”; 

Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir
á novo prazo recursal, nos termos do item “RECURSOS”
normalmente, com as demais fases previstas neste Edital; 

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

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas 

desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

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

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

e mais vantajoso for inabilitada, não assinar 
equivalente, ou, ainda, quando houver erro na 

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

subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e 
observadas as regras de desempate do item “REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, 
será convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances; 

revisto no item “PREFERÊNCIA DAS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE” deverá ser recalculado 

subsequente; 

dentro do novo critério 
item “PREFERÊNCIA 

Finalizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, ou inexistindo direito de 

,  será realizada a 

Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-
á novo prazo recursal, nos termos do item “RECURSOS”, prosseguindo-se, 

eletrônico. 

Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e 
desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
participantes. 

O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, 



 

 

 
15. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
15.1. Aberta a etapa competitiva, 
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 
imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e
  
15.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais 
lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 
lugar pelo sistema. 
  
15.3. - A licitante somente poderá oferecer lance 
inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.
 
15.4. Durante o transcurso d
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.
  
15.5. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade d
não lhe cabendo o direito de pleitear 
  
15.6. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 
após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a
lances. 
  
15.7. O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a 
realização de eventual diligência.
  
15.8. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará 
local onde será dado prosseguimento à sessão
 
16. DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
16.1. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o 
sistema eletrônico permanecer acessível 
recebidos, sem prejuízo dos atos rea
  
16.2. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente 
após comunicação expressa aos participantes no “chat” do sítio
e.com.br. 
 
17. DA PREFERÊNCIA DAS 
17.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa 
verificar a ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão toma
seguintes providências: 
  
17.2. A ME/EPP OU EQUIPARADAS

FORMULAÇÃO DE LANCES: 
Aberta a etapa competitiva, as licitantes com propostas classificadas poderão 

lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 
imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e

poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais 
evalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 

somente poderá oferecer lance de no mínimo R$ 100,00 (cem) reais 
inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema. 

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

Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade d
não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 
após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a

O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a 
diligência. 

Realizada a diligência, o pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e 
eguimento à sessão pública. 

DESCONEXÃO DO PREGOEIRO: 
Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente 
após comunicação expressa aos participantes no “chat” do sítio

PREFERÊNCIA DAS ME/EPP OU EQUIPARADAS: 
deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa 

verificar a ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão toma

ME/EPP OU EQUIPARADAS ou equiparado considerado empatado e mais 
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com propostas classificadas poderão 
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais 
evalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 

R$ 100,00 (cem) reais 

serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante. 

Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, 

O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 
após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a 

sobre a data, horário e 

Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o 
, os lances continuarão sendo 

No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente 
após comunicação expressa aos participantes no “chat” do sítio www.licitacoes-

deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa 
verificar a ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as 

ou equiparado considerado empatado e mais 



 

 

bem classificado deverá ser convocado, após o término dos lances, para apresentar 
nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certam
(cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC
nº 123/06). 
  
17.3. A ME/EPP OU EQUIPARADAS
apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada venced
desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá 
adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº
  
17.4. Não ocorrendo contratação de 
forma do subitem anterior, serão convocadas as 
equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o 
exercício dodireito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).
  
17.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas ME/EPP OU EQUIPARADAS
cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº123/06).
  
17.6. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido 
negociação prevista no item “NEGOCIAÇÃO”.
  
17.7. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro. No caso de não have
dos valores constantes das propostas de 
que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se 
identifique a primeira que poderá apresentar melhor
  
17.8. Somente se a contratação de 
esteja dentro do critério de empate falhar é que o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste 
Edital (§ 1º do art. 45 da LC
  
17.9. O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por 
da LC nº 123/06). 
 
18. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
18.1. Se depois de realizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, restarem duas ou mais 
propostas em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada
preferência: 
  
18.1.1. Sucessivamente, aos bens:
  

bem classificado deverá ser convocado, após o término dos lances, para apresentar 
nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certam
(cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC

ME/EPP OU EQUIPARADAS ou equiparado acima indicado que efetivamente 
apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada venced
desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá 
adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06).

Não ocorrendo contratação de ME/EPP OU EQUIPARADAS
o subitem anterior, serão convocadas as ME/EPP OU EQUIPARADAS

equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o 
exercício dodireito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 

da LC nº 123/06). 

se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
ME/EPP OU EQUIPARADAS e equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por 

cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº123/06).

O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido 
negociação prevista no item “NEGOCIAÇÃO”. 

Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência 
dos valores constantes das propostas de ME/EPP OU EQUIPARADAS
que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se 
identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta. 

ente se a contratação de ME/EPP OU EQUIPARADAS
esteja dentro do critério de empate falhar é que o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste 

da LC nº123/06). 

O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por ME/EPP OU EQUIPARADAS ou equiparado (Art. 45, § 3º, 

REGRAS GERAIS DE DESEMPATE: 
lizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, restarem duas ou mais 
propostas em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada

Sucessivamente, aos bens: 
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bem classificado deverá ser convocado, após o término dos lances, para apresentar 
nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 05 
(cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC 

ou equiparado acima indicado que efetivamente 
apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá 

123/06). 

ME/EPP OU EQUIPARADAS ou equiparado na 
ME/EPP OU EQUIPARADAS e 

equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o 
exercício dodireito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 

se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
e equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por 

cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº123/06). 

O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido após a 

Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for 
r lances e verificada equivalência 

ME/EPP OU EQUIPARADAS e equiparados 
que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se 

ME/EPP OU EQUIPARADAS ou equiparado que 
esteja dentro do critério de empate falhar é que o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste 

O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não 
ou equiparado (Art. 45, § 3º, 

lizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, restarem duas ou mais 
propostas em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada 



 

 

 a) Produzidos no País; 
 b) Produzidos ou prestados por empresas
 c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no
  
18.2. Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso
concurso entre as hipóteses previstas nos itens 76, a classificação far
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual tod
convocadas. 
 
19. DA NEGOCIAÇÃO: 
19.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro pode
contraproposta diretamente a
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor 
estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferente
previstas neste Edital. 
  
19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
 
20. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
20.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classif
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
  
20.2. O Pregoeiro poderá convocar 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 
02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
  
20.3. O critério de julgamento será o de 
  
20.4. Será desclassificada a proposta que:
 
20.4.1. Contenha vícios ou 
 
20.4.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de 
Referência; 
 
20.4.3. Apresentar proposta de 
Administração que é de R$ 2.159.575,60 (dois mil
mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos)
 
20.4.3.1. Apresentar proposta de 
acima de 10% (dez por cento) d
2.159.575,60 (dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e 
cinco reais e sessenta centavos)

 
Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso
concurso entre as hipóteses previstas nos itens 76, a classificação far
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas

 
Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro pode

contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, 
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor 
estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferente

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classif

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

O Pregoeiro poderá convocar a licitante para enviar documento digital 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 

de não aceitação da proposta. 

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.

Será desclassificada a proposta que: 

Contenha vícios ou ilegalidades; 

Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de 

proposta de preços final superior ao 
R$ 2.159.575,60 (dois milhões, cento e cinquenta e nove 

mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos). 

proposta de preços inicial (antes do início da etapa de lances
10% (dez por cento) do valor orçado pela Administração

hões, cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e 
cinco reais e sessenta centavos). 
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Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso de 
concurso entre as hipóteses previstas nos itens 76, a classificação far-se-á, 

as os licitantes serão 

Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar 
que tenha apresentado o lance mais vantajoso, 

para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor 
estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das 

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

para enviar documento digital 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 

. 

Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de 

 valor orçado pela 
hões, cento e cinquenta e nove 

ício da etapa de lances) 
pela Administração que é de R$ 

hões, cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e 



 

 

 
 
20.4.4. Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
  
20.4.5. Não vir acompanhada de Planilha de Proposta de Preços detalhada por itens, 
conforme anexo I, que deverá levar em conta obrigatoriamente, todos os custos com 
mão-de-obra e os devidos encargos sociais e quaisquer outros custos ou despesas que 
incidam ou venham a incidir direta ou indiret
proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e serviços necessários à 
execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições 
durante o prazo de contrato.
 
20.4.5.1. Apresentar declaração de indicação das instalações e do aparelhamento 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos, devidamente assinada pelo
empresa. 
 
20.4.5.2. A proposta de preços deverá ser assinada pelo representante legal da 
empresa, preferencialmente
quadro permanente do CRA da empresa, e, caso seja assinada por procur
deverá anexar cópia do instrum
  
20.4.6. Apresentar elementos que possam identificar 
licitacoes-e antes do término da fase de disputa de lances
digitadas no sistema. 
 
20.4.6.1. A proposta inicial e os demais documentos inseridos no sistema do licitacoes
e só poderão ser vizualizados após o término da fase de disputa de lances e apenas da 
licitante vencedora. 
 
20.4.7. DESCRIÇÃO COMPLETA DOS 
CONDIÇÕES DESTE EDITAL e MARCA
 
20.5. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, 
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da 
contratação pretendida; 
 
20.6. Se a proposta não for aceitável, 
prosseguindo até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
  
20.7. Após o encerramento da etapa competitiva, 
preços ao valor da proposta d
  
20.8. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data de abertura do presente processo

Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis; 

Não vir acompanhada de Planilha de Proposta de Preços detalhada por itens, 
I, que deverá levar em conta obrigatoriamente, todos os custos com 

encargos sociais e quaisquer outros custos ou despesas que 
incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre os serviços

o, assim, todos os custos com materiais e serviços necessários à 
execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições 
durante o prazo de contrato. 

20.4.5.1. Apresentar declaração de indicação das instalações e do aparelhamento 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos, devidamente assinada pelo representante legal da 

20.4.5.2. A proposta de preços deverá ser assinada pelo representante legal da 
preferencialmente, em conjunto com o responsável técnico pertencente ao 

quadro permanente do CRA da empresa, e, caso seja assinada por procur
deverá anexar cópia do instrumento da respectiva outorga. 

Apresentar elementos que possam identificar a licitante
e antes do término da fase de disputa de lances, ou seja: as informações 

0.4.6.1. A proposta inicial e os demais documentos inseridos no sistema do licitacoes
e só poderão ser vizualizados após o término da fase de disputa de lances e apenas da 

20.4.7. DESCRIÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE E 
IÇÕES DESTE EDITAL e MARCA, se for o caso. 

se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, 
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da 

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

Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta da licitante mais bem classificado. 

Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data de abertura do presente processo licitatório. 
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Não vir acompanhada de Planilha de Proposta de Preços detalhada por itens, 
I, que deverá levar em conta obrigatoriamente, todos os custos com 

encargos sociais e quaisquer outros custos ou despesas que 
amente sobre os serviços, constantes da 

o, assim, todos os custos com materiais e serviços necessários à 
execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições 

20.4.5.1. Apresentar declaração de indicação das instalações e do aparelhamento e do 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

representante legal da 

20.4.5.2. A proposta de preços deverá ser assinada pelo representante legal da 
responsável técnico pertencente ao 

quadro permanente do CRA da empresa, e, caso seja assinada por procurador, este 

a licitante no sistema do 
, ou seja: as informações 

0.4.6.1. A proposta inicial e os demais documentos inseridos no sistema do licitacoes-
e só poderão ser vizualizados após o término da fase de disputa de lances e apenas da 

OS EM CONFORMIDADE E 

se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, 
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da 

o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim 
prosseguindo até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

poderão reduzir seus 

Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 



 

 

  
20.9. Preço unitário e global, sendo o último expresso em valor numérico e por extenso 
e todos indicados em moeda corrente
  
20.10. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço 
até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se 
houver, também em eventual
  
20.11. Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, 
taxas, frete, seguros, carga e descarga, seguridade social, pessoal e quaisquer outros 
que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, correrão por 
conta do proponente. 
  
20.12. A licitante estrangeir
deverá incluir em sua proposta, apenas para efeito de julgamento e classificação desta, 
todos os tributos a que está sujeito 
lhe imponha a obrigação de pagar tal
  
20.13. A empresa licitante deverá anexar à sua proposta a Declaração de 
Elaboração Independente de Proposta, nos termos do anexo
 
21. DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA 
DOCUMENTAÇÃO DE HA
21.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às 
especificações dos serviços
condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame;
  
21.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante
prevê a proibição de contratar com o Poder Público.
  
21.2. Constatada a existência de vedação à participação no
reputará a licitante inabilitada
 
21.3. Ainda como condição prévia à habilitação, o Pregoeiro poderá consultar o Portal 
da Transparência do Governo
verificar se o somatório dos
detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente 
extrapola o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício.
  
21.4. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite 
legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor d
licitante, conforme artigo 3°, §
2006, com a consequente inabilitação e instauração de Processo Administrativo.
  

Preço unitário e global, sendo o último expresso em valor numérico e por extenso 
s em moeda corrente nacional. 

Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço 
até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se 
houver, também em eventual contratação. 

nsumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, 
taxas, frete, seguros, carga e descarga, seguridade social, pessoal e quaisquer outros 
que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, correrão por 

estrangeira, bem como, o submetido à condição de Cooperativa, 
deverá incluir em sua proposta, apenas para efeito de julgamento e classificação desta, 
todos os tributos a que está sujeito a licitante nacional, ainda que a sua condiçã
lhe imponha a obrigação de pagar tal tributo. 

A empresa licitante deverá anexar à sua proposta a Declaração de 
Elaboração Independente de Proposta, nos termos do anexo VII.

VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às 
s serviços e compatibilidade do preço, o pregoeiro verificará, como 

condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o eventual 
das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame; 

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante
a proibição de contratar com o Poder Público. 

onstatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro 
reputará a licitante inabilitada. 

Ainda como condição prévia à habilitação, o Pregoeiro poderá consultar o Portal 
Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br

dos valores das ordens bancárias recebidas pel
detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente 

mento máximo permitido como condição para esse benefício.

Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite 
legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor d

, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10  e 12, da Lei Complementar n° 123, de 
2006, com a consequente inabilitação e instauração de Processo Administrativo.
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Preço unitário e global, sendo o último expresso em valor numérico e por extenso 

Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço 
até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se 

nsumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, 
taxas, frete, seguros, carga e descarga, seguridade social, pessoal e quaisquer outros 
que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, correrão por 

, bem como, o submetido à condição de Cooperativa, 
deverá incluir em sua proposta, apenas para efeito de julgamento e classificação desta, 

nacional, ainda que a sua condição não 

A empresa licitante deverá anexar à sua proposta a Declaração de 
VII. 

VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA 

Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às 
e compatibilidade do preço, o pregoeiro verificará, como 

condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o eventual 
das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, que 

certame, o pregoeiro 

Ainda como condição prévia à habilitação, o Pregoeiro poderá consultar o Portal 
www.portaldatransparencia.gov.br), para 

ordens bancárias recebidas pela licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente 

mento máximo permitido como condição para esse benefício. 

Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite 
legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor da 

A, 10  e 12, da Lei Complementar n° 123, de 
2006, com a consequente inabilitação e instauração de Processo Administrativo. 



 

 

21.5. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro 
solicitará do respectiva licitante
não tiverem sido previamente encaminhados por meio do sistema eletrônico.
 
21.5.1. Em referência ao item 11, o ato constitutivo da empresa deverá ser anexado 
juntamente com as demais alterações, se houver, ou a úl
sob pena de inabilitação. 
 
21.6. Se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na 
forma prevista no item “REABERTURA DA SESSÃO
  
21.7. Quando todos os licitantes
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos, escoimados 
das causas referidas no ato de
 
22. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
22.1. A proposta ajustada ao lance final d
pelo anexo VIII, ajustado ao lance final d
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sistema Eletrônico de 
Licitações do Banco do Brasil, inclusive quando houver necessidade do envio d
anexos, deverão ser enviados digitalizados por e
horas. 
  
22.2. Os originais da proposta, 
e-mail deverão ser encaminhados no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da
solicitação do Pregoeiro, ao Setor de Licitações, na Rua 
Centro, Mulungu do Morro/BA, no horário de expediente externo, ou seja, das 
12:00 horas, o número do telefone, o número do pregão eletrônico, razão social, CNPJ 
e endereço da empresa. 
  
22.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado. 
  
23. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL
23.1. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do edital do pregão, na forma 
prevista no edital, até cinco dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
administração a licitante que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
  
23.2. As impugnações não possuirão ef
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da data de recebimento da
impugnação. 

Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro 
a licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação que 

não tiverem sido previamente encaminhados por meio do sistema eletrônico.

21.5.1. Em referência ao item 11, o ato constitutivo da empresa deverá ser anexado 
juntamente com as demais alterações, se houver, ou a última alteração consolidada, 

não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na 
forma prevista no item “REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”. 

s licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos, escoimados 
das causas referidas no ato de inabilitação. 

ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: 
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora, no modelo sugerido 
nexo VIII, ajustado ao lance final da licitante vencedora

exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sistema Eletrônico de 
Licitações do Banco do Brasil, inclusive quando houver necessidade do envio d
anexos, deverão ser enviados digitalizados por e-mail no prazo de 24 (vinte e quatro) 

Os originais da proposta, documentos de Habilitação e os anexos remetidos por 
mail deverão ser encaminhados no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da

solicitação do Pregoeiro, ao Setor de Licitações, na Rua Eronides 
/BA, no horário de expediente externo, ou seja, das 

horas, o número do telefone, o número do pregão eletrônico, razão social, CNPJ 

Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor

IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL
cidadão poderá impugnar os termos do edital do pregão, na forma 

prevista no edital, até cinco dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

As impugnações não possuirão efeito suspensivo, cabendo ao Pregoeiro 
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da data de recebimento da
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Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro 
nhamento dos documentos de habilitação que 

não tiverem sido previamente encaminhados por meio do sistema eletrônico. 

21.5.1. Em referência ao item 11, o ato constitutivo da empresa deverá ser anexado 
tima alteração consolidada, 

não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na 

egoeiro poderá fixar-lhes o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos, escoimados 

no modelo sugerido 
a e os documentos 

exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sistema Eletrônico de 
Licitações do Banco do Brasil, inclusive quando houver necessidade do envio de 

mail no prazo de 24 (vinte e quatro) 

documentos de Habilitação e os anexos remetidos por 
mail deverão ser encaminhados no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da 

Eronides Souza Santos, 55, 
/BA, no horário de expediente externo, ou seja, das 08:00 as 

horas, o número do telefone, o número do pregão eletrônico, razão social, CNPJ 

Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor 

IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL: 
cidadão poderá impugnar os termos do edital do pregão, na forma 

prevista no edital, até cinco dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 

eito suspensivo, cabendo ao Pregoeiro 
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da data de recebimento da 



 

 

  
23.3. Acolhida a impugnação contra o
data para realização do certame.
  
23.4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação será medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo pregoeiro nos autos do processo de
  
23.5. Até 3 (três) dias úteis anteriores da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa, poderá pedir esclarecimentos referentes ao processo licitatório, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no
  
23.6. As respostas aos pe
vincularão os participantes a administração
 
24. DOS RECURSOS: 
24.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante 
poderá, de forma imediata e motivada, em campo próp
manifestar sua intenção de 
  
24.2. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, 
interessados poderão solicitar ao Pregoeiro o envio por meio eletrônico, 
preferencialmente, ou outro meio hábil,
órgão, os documentos de habilitação apresentados pel
do certame ou de qualquer outro documento dos
  
24.3. As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do siste
dentro do prazo, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar 
contrarrazões também via sistema, que começará a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses.
  
24.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no 
momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o 
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto 
  
24.5. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso d
aos autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução 
do recurso. 
  
24.6. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro
  
24.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do 
prazo estabelecido; 
 
24.6.2. Motivadamente, reconsiderar a
 

Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova 
certame. 

A concessão de efeito suspensivo à impugnação será medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo pregoeiro nos autos do processo de licitação.

s úteis anteriores da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa, poderá pedir esclarecimentos referentes ao processo licitatório, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes a administração. 

Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante 
poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, 

 recorrer. 

Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, 
interessados poderão solicitar ao Pregoeiro o envio por meio eletrônico, 
preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo com os recursos disponíveis no 
órgão, os documentos de habilitação apresentados pela licitante declarada
do certame ou de qualquer outro documento dos autos. 

As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do siste
dentro do prazo, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar 
contrarrazões também via sistema, que começará a correr do término do prazo do 

lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à 
interesses. 

A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no 
momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o 
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto a licitante vencedor. 

Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso d
aos autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução 

Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá: 

Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do 

Motivadamente, reconsiderar a decisão; 
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ato convocatório, será definida e publicada nova 

A concessão de efeito suspensivo à impugnação será medida excepcional e 
licitação. 

s úteis anteriores da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa, poderá pedir esclarecimentos referentes ao processo licitatório, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edital. 

didos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante 
rio do sistema eletrônico, 

Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes 
interessados poderão solicitar ao Pregoeiro o envio por meio eletrônico, 

de acordo com os recursos disponíveis no 
declarada vencedora 

As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, 
dentro do prazo, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar 
contrarrazões também via sistema, que começará a correr do término do prazo do 

lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à 

A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no 
momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o 

Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso da licitante 
aos autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução 

Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do 



 

 

24.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade
 
24.7. O acolhimento do recurso i
de aproveitamento. 
 
25. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
25.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto 
encaminhará o procedimento à autoridade superior para
  
25.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto 
licitante vencedora. 
  
25.3. Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário 
para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias
úteis. 
  
25.4. A convocação da licitante
previstas no item “REABERTURA DA SESSÃO
 
25.5. A Para fins de homologação do objeto a empresa vencedora do certame 
será necessário a apresentação da documentação abaixo descrita:
 
Em relação ao veículo: 
a) Cópia de Documento do
com as exigências para o trajeto. Em caso de apresentação de documentos de 
veículos registrados em nome de terceiros, est
terceiro, assegure a disponibilidade de tantos veículos quantos necessários e exigidos 
ao início da prestação do serviço
contido e declarado, sob as penas da Lei.
 
Em relação ao condutor do veículo:
25.5.1 Será necessário q
previstos no CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO e RESOLUÇÕE
CONTRAN, em especial: 
 
a) Certidão negativa antecedentes criminais do condutor do veículo;
b) Ter habilitação na categoria "D" para transporte de passageiros
c) Ter idade mínima superior a 21 anos 
 
25.6. A licitante deverá, quando
nos itens 25.5 e 25.5.1, sob pena de desclassificação 
subseqüente. 
 
26. DA FORMALIZAÇÃO D
26.1 Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação 

Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade 

O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto a licitante

encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto 

Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário 
para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias

a licitante subsequente será realizada de acordo com as regras 
previstas no item “REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”. 

ra fins de homologação do objeto a empresa vencedora do certame 
será necessário a apresentação da documentação abaixo descrita:

a) Cópia de Documento do(s) veículo(s) - CRLV, devidamente licenciado, compatíveis 
a o trajeto. Em caso de apresentação de documentos de 

veículos registrados em nome de terceiros, esta deverá ser passada de molde 
terceiro, assegure a disponibilidade de tantos veículos quantos necessários e exigidos 
ao início da prestação do serviço, responsabilizando-se civil e criminalmente pelo 
contido e declarado, sob as penas da Lei. 

Em relação ao condutor do veículo: 
Será necessário que o condutor do veículo atenda os pré

previstos no CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO e RESOLUÇÕE
 

a) Certidão negativa antecedentes criminais do condutor do veículo;
b) Ter habilitação na categoria "D" para transporte de passageiros; 
c) Ter idade mínima superior a 21 anos - CTB, art. 138, I. 

A licitante deverá, quando convocada, apresentar a documentação 
, sob pena de desclassificação e convocação da empresa 

DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
.1 Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação 

 

P.M.M.M.

20/58 

 

 julgadora. 

mportará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

a licitante vencedora e 
homologação. 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto a 

Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado 
para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias 

subsequente será realizada de acordo com as regras 

ra fins de homologação do objeto a empresa vencedora do certame 
será necessário a apresentação da documentação abaixo descrita: 

CRLV, devidamente licenciado, compatíveis 
a o trajeto. Em caso de apresentação de documentos de 

a deverá ser passada de molde que o 
terceiro, assegure a disponibilidade de tantos veículos quantos necessários e exigidos 

se civil e criminalmente pelo 

atenda os pré-requisitos 
previstos no CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO e RESOLUÇÕES DO 

a) Certidão negativa antecedentes criminais do condutor do veículo; 
 

convocada, apresentar a documentação estabelecida 
e convocação da empresa 

.1 Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação a 



 

 

licitante terá o prazo de até 0
procederem à assinatura d
publicidade, nas condições
  
26.2 O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, po
durante o seu transcurso, for solicitado pel
motivo justificado e aceito pelo 
  
26.3 A recusa injustificada 
Administração ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no 
presente instrumento convocatório.
  
26.4 É facultado à Administração, quando o convocado não assinar 
e condições estabelecidos, convocar 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
26.5No momento da assinatura d
mantêm as mesmas condições de habilitação consignadas no edital,
ser mantidas durante toda a vigência 
  
26.6A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar 
prazo estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades 
previstas neste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por 
ordem de classificação as demais li
de proposta e habilitação, com esta licitação, para celebração 
 
27. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
27.1 O prazo de vigência do contrato oriundo da presente licitação será de 12 
(doze) meses, tendo início a partir da data de sua assinatura, com eficácia a 
contar da publicação resumida do instrumento contratual, podendo ser 
prorrogado na forma da lei. 
 
27.2 O prazo de execução do objeto será de 10 (dez) meses, correspondendo 
exclusivamente, ao cronograma escolar do exercício em curso. O início da 
execução dos trabalhos será feito mediante Ordem de Início de Serviço expedida 
pela Secretaria Municipal de Educação.
 
28. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
28.1 As despesas decorrentes deste contrato
Lei Orçamentária Anual e subsequentes
Fundo Municipal de Educação; Projeto/Atividade: 2027 
Manutenção das Ações do Programa Transporte Escolar 
Despesa: 3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiro 
01 - Educação 25%, 04 – 
FNDE, 19 – Transferências FUNDEB 40

o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação, 
procederem à assinatura do contrato, o qual, após cumpridos os requisitos de 

 estabelecidas. 

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

A recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela 
jará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no 

presente instrumento convocatório. 

É facultado à Administração, quando o convocado não assinar 
e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem d

lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

No momento da assinatura do contrato a Administração verificará se 
mantêm as mesmas condições de habilitação consignadas no edital,
ser mantidas durante toda a vigência do contrato. 

A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o contrato
prazo estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades 

al, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por 
ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação da 
de proposta e habilitação, com esta licitação, para celebração do contrato

O CONTRATO: 
e vigência do contrato oriundo da presente licitação será de 12 

(doze) meses, tendo início a partir da data de sua assinatura, com eficácia a 
contar da publicação resumida do instrumento contratual, podendo ser 
prorrogado na forma da lei.  

execução do objeto será de 10 (dez) meses, correspondendo 
exclusivamente, ao cronograma escolar do exercício em curso. O início da 
execução dos trabalhos será feito mediante Ordem de Início de Serviço expedida 
pela Secretaria Municipal de Educação. 

TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação fixada na 

e subsequentes, conforme a seguir: Unidade: 
Fundo Municipal de Educação; Projeto/Atividade: 2027 – Desenvolvimento e 

Ações do Programa Transporte Escolar - PNATE; Elemento de 
Outros Serviços de Terceiro – P. Jurídica. Fontes de Recursos: 

 QSE Salário Educação, 15 – Transferências de Recursos 
Transferências FUNDEB 40% e 22 – Transferências de Convênios 
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) dias úteis, contados da data da convocação, 
qual, após cumpridos os requisitos de 

r igual período, quando, 
convocado, desde que ocorra 

dentro do prazo estabelecido pela 
jará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no 

É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo 
remanescentes, na ordem de 

lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

a Administração verificará se os licitantes 
mantêm as mesmas condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão 

o contrato dentro do 
prazo estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades 

al, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por 
citantes, após comprovação da sua compatibilidade 

do contrato. 

e vigência do contrato oriundo da presente licitação será de 12 
(doze) meses, tendo início a partir da data de sua assinatura, com eficácia a 
contar da publicação resumida do instrumento contratual, podendo ser 

execução do objeto será de 10 (dez) meses, correspondendo 
exclusivamente, ao cronograma escolar do exercício em curso. O início da 
execução dos trabalhos será feito mediante Ordem de Início de Serviço expedida 

correrão por conta da dotação fixada na 
Unidade: 02.10.02 – 
Desenvolvimento e 

PNATE; Elemento de 
P. Jurídica. Fontes de Recursos: 

Transferências de Recursos 
Transferências de Convênios – 



 

 

Educação – PETE-BA. 
 
29. DAS OBRIGAÇÕES DA
29.1 Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado, Município 
ou a terceiros, em função do objeto do contrato
  
29.2 Arcar com todas as d
das obrigações assumidas sem qualquer ônus à CONTRATANTE.
  
29.3 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
fizerem nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento)
  
29.4 Substituir, sem ônus adicionais, no prazo máximo de até 24 horas, os 
estiverem em desacordo com 
  
29.5 Reparar, sem ônus adicionais, quaisquer danos causados
decorrentes de serviço irregular do objeto deste
  
29.6 Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições dahabilitação.
 
29.7 Obedecer às disposições estabelecidas para o transporte de estudantes contidas 
no Código de Trânsito Brasileiro, especialmente 
 
29.8 A licitante vencedor, deverá observar os seguintes procedimentos durante o 
transporte de escolar: 
 
a) Auxiliar os alunos que utilizam o transporte
quando entrarem e saírem da esc
itinerário; 
 
b) Auxiliar os alunos que utilizam o transporte, para atravessar a rua quando em 
direção ao acesso para o transporte e quando em direção ao acesso para suas 
residências; 
 
30. DAS OBRIGAÇÕES DO C
30.1 Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer 
neste contrato. 
  
30.2 Efetuar todos os pagamentos nas condições
  
30.3 Verificar e aceitar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, 
recusando-as quando inexatas ou
 
30.4 O acompanhamento do contrato será feito por preposto designado pela 
requisitante. 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado, Município 

ou a terceiros, em função do objeto do contrato firmado. 

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento 
das obrigações assumidas sem qualquer ônus à CONTRATANTE. 

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
fizerem nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor docontrato.

Substituir, sem ônus adicionais, no prazo máximo de até 24 horas, os 
estiverem em desacordo com o contrato e o Edital. 

Reparar, sem ônus adicionais, quaisquer danos causados
irregular do objeto deste Edital. 

Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições dahabilitação.

29.7 Obedecer às disposições estabelecidas para o transporte de estudantes contidas 
no Código de Trânsito Brasileiro, especialmente as contidas no seu Capítulo XIII.

29.8 A licitante vencedor, deverá observar os seguintes procedimentos durante o 

a) Auxiliar os alunos que utilizam o transporte no embarcar e desembarcar do veículo
quando entrarem e saírem da escola em direção ao transporte e durante o percurso do 

) Auxiliar os alunos que utilizam o transporte, para atravessar a rua quando em 
direção ao acesso para o transporte e quando em direção ao acesso para suas 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer 

Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas. 

Verificar e aceitar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, 
ando inexatas ou incorretas. 

nto do contrato será feito por preposto designado pela 
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Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado, Município 

espesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento 
 

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
do valor docontrato. 

Substituir, sem ônus adicionais, no prazo máximo de até 24 horas, os serviços que 

Reparar, sem ônus adicionais, quaisquer danos causados à Administração, 

Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições dahabilitação. 

29.7 Obedecer às disposições estabelecidas para o transporte de estudantes contidas 
as contidas no seu Capítulo XIII. 

29.8 A licitante vencedor, deverá observar os seguintes procedimentos durante o 

embarcar e desembarcar do veículo, 
durante o percurso do 

) Auxiliar os alunos que utilizam o transporte, para atravessar a rua quando em 
direção ao acesso para o transporte e quando em direção ao acesso para suas 

Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer 

Verificar e aceitar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, 

nto do contrato será feito por preposto designado pela Secretaria 



 

 

31. DO PAGAMENTO: 
31.1.1 Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem 
bancária ou crédito em  conta corrente
subseqüente a execução dos serviços
documentos fiscais devidamente atestados 
 
31.1.2 prova de regularidade com o FGTS (CRF 
Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
 
31.1.3 Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT);
 
31.1.4 Prova de regularidade com a Fazenda Federal (
Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União e Contribuições Previdenciárias), emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil; 
 
31.1.5 Prova de regularidade com a 
proponente, dentro de seu período de validade;
 
31.1.6 Prova de regularidade com a 
proponente, dentro de seu período de validade.
 
31.2 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, 
sua regularização por parte da
  
31.3 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação
  
32. DAS SANÇÕES: 
32.1 A LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a 
seguinte sanção, graduada conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções 
civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório: 

 
32.2 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos quando: 

 
a) Não celebrar o contrato;
b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução do
e) Não mantiver a proposta;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal. 

 

 
1 Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem 

bancária ou crédito em  conta corrente, no prazo de atéo quinto dia útil do mês 
subseqüente a execução dos serviços, mediante a comprovação e 
documentos fiscais devidamente atestados e dos seguintes documentos:

prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Reg
Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;

31.1.3 Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT); 

Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa ou 
onjunta Positiva com efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União e Contribuições Previdenciárias), emitida pela Secretaria da 
 

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede 
proponente, dentro de seu período de validade; 

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do 
proponente, dentro de seu período de validade. 

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

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação

que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a 
seguinte sanção, graduada conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções 
civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 

Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 

Não celebrar o contrato; 
Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 
Apresentar documentação falsa; 
Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
Não mantiver a proposta; 
Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

se de modo inidôneo; 
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1 Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem 
o quinto dia útil do mês 

a comprovação e apresentação dos 
e dos seguintes documentos: 

Certificado de Regularidade de 
Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 

Certidão Conjunta Negativa ou 
onjunta Positiva com efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União e Contribuições Previdenciárias), emitida pela Secretaria da 

, relativa à sede ou domicílio do 

, relativa à sede ou domicílio do 

o prazo fluirá a partir de 

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida. 

que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a 
seguinte sanção, graduada conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções 
civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 

Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 



 

 

32.3 A CONTRATADA que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas 
as seguintes sanções, graduadas conforme a 
sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla 
defesa e o contraditório: 

 
32.3.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.

 

32.3.2 Multa por atraso imotivado da ent
 
a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo 
contratual, ou nos prazos parciais d
valor da fatura; 
b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo 
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de 
determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura;
c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor 
prazo estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de 
determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura.
 
32.3.2.1 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podend
do valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que 
venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
 
32.3.3 Suspensão com prazo máximo de 05 (cinco) anos, conforme defin
 
a)  de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 
(quinze) dias; 
 
b) de até 05 (cinco) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do 
contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal.
 
32.4 Suspensão de até 05 (cinco) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender 
do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando:
 
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: 
multa de 10% a 20%; 
 
b) Deixar de executar os serviços
Administração: multa de 10% a 20%;
 
c) prestar serviço ou fornecer em desacordo com os projetos básicos, executivos e 
termos de referência, que apresente insegurança no desenvolvimen
ou que comprometa a segurança das pessoas: multa de 10% a 20%;
 
d) descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e 
prepostos, quanto a verbas previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta 

que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas 
as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de 
sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla 

.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 

.2 Multa por atraso imotivado da entrega dos serviços, nos prazos abaixo definidos:

0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo 
contratual, ou nos prazos parciais da(s) ordem(ns) de serviço(s), limitadas a 20% do 

os por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo 
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de 
determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura; 

0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no 
prazo estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de 
determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura.

.2.1 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podend
do valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que 
venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;

.3.3 Suspensão com prazo máximo de 05 (cinco) anos, conforme defin

de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 

b) de até 05 (cinco) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do 
contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal. 

4 Suspensão de até 05 (cinco) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender 
do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando: 

a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: 

executar os serviços, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração: multa de 10% a 20%; 

c) prestar serviço ou fornecer em desacordo com os projetos básicos, executivos e 
termos de referência, que apresente insegurança no desenvolvimen
ou que comprometa a segurança das pessoas: multa de 10% a 20%;

d) descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e 
prepostos, quanto a verbas previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta 
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que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas 
gravidade da infração, sem prejuízo de 

sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla 

 

, nos prazos abaixo definidos: 

0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo 
, limitadas a 20% do 

os por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo 
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de 

 
deste contrato, por dia de atraso no 

prazo estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de 
determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura. 

o ultrapassar a 30% 
do valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que 
venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual; 

.3.3 Suspensão com prazo máximo de 05 (cinco) anos, conforme definidos abaixo: 

de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 

b) de até 05 (cinco) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do 

4 Suspensão de até 05 (cinco) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender 

a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: 

, sem justa causa e prévia comunicação à 

c) prestar serviço ou fornecer em desacordo com os projetos básicos, executivos e 
termos de referência, que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades 
ou que comprometa a segurança das pessoas: multa de 10% a 20%; 

d) descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e 
prepostos, quanto a verbas previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta 



 

 

contratada, especialmente o atraso de pagamento de salário, 13º salário, férias 
acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale transporte, vales
auxílio alimentação, constantes das respectivas planilhas de preços: multa de até 10%.
 
32.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas s
 
32.6 A suspensão temporária do 
esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no 
âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
 
32.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal, enquanto perdur
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o pra
 
32.8  As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 
(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o c
cobradas judicialmente, a critério do departamento administrativo/jurídico da 
PREFEITURA.  
 
32.9 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado 
responderá pela sua diferença, a qual será descontada d
devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.
 
32.10 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a 
depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 
Administração Pública Municipal, não impedindo que a PREFEITURA rescinda 
unilateralmente o contrato. 
 
32.11 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampl
e o contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de 
multa. 
 
32.12 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à empresa contratada e
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
 
33. DA RESCISÃO DO CONTRATO
33.1 Constituem motivo para rescisão do
  
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratua

especialmente o atraso de pagamento de salário, 13º salário, férias 
acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale transporte, vales
auxílio alimentação, constantes das respectivas planilhas de preços: multa de até 10%.

de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 

A suspensão temporária do prestador cujo contrato com a Administração Pública 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no 

âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada.  

As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 
(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério do departamento administrativo/jurídico da 

Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado 
responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente. 

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a 
depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 

istração Pública Municipal, não impedindo que a PREFEITURA rescinda 
 

Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampl
e o contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à empresa contratada e
virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

RESCISÃO DO CONTRATO: 
Constituem motivo para rescisão do contrato: 

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 
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especialmente o atraso de pagamento de salário, 13º salário, férias 
acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale transporte, vales-refeição ou 
auxílio alimentação, constantes das respectivas planilhas de preços: multa de até 10%. 

de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
uspensões elencadas no subitem 32.2. 

cujo contrato com a Administração Pública 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no 

âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
arem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 
(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após 

ontraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério do departamento administrativo/jurídico da 

Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado 
os pagamentos eventualmente 

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a 
depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 

istração Pública Municipal, não impedindo que a PREFEITURA rescinda 

Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa 
e o contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à empresa contratada em 

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
is, especificações, projetos e 



 

 

prazos; 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado no início do serviço;
e) A paralisação do serviço, sem justa ca
Administração; 
f) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na for
do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
i) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que prejudique a execução do contrato;
k) Razões de interesse público de alta relevância e de 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 
contrato; 
l) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação 
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº8.666/93;
m) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, p
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; 
n) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes do 
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
contratado o direito de optar pel
que seja normalizada a situação;
o) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 
execução do serviço, nos prazos contratuais;
p) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regu
impeditiva da execução do contrato;
q) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais
  
33.2 A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla
 
34. DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
34.1 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 

O atraso injustificado no início do serviço; 
A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à 

O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na for
do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

a execução do contrato; 
Razões de interesse público de alta relevância e de 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 

A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação 
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº8.666/93;

A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, p
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 

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 

erior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes do serviço, ou parcelas destes, já recebidas, 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; 

A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 
execução do serviço, nos prazos contratuais; 

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 

Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 

A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 
strativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO: 
A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
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A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

usa e prévia comunicação à 

O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º 

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

Razões de interesse público de alta relevância e de 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 

A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação 
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº8.666/93; 

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 

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 

erior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso 

de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
a suspensão do cumprimento de suas obrigações até 

A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 

larmente comprovada, 

Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem 

A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 

A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 



 

 

para justificar tal conduta. 
  
34.2 A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado. 
 
 
35. DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO
35.1 A Administração, de ofí
procedimento quando eivado de vício insanável.
  
35.2 A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidam
fundamentado. 
  
35.3 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela
Administração. 
  
35.4 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na 
nulidade dos atos que diretamente dependam ou seja consequ
  
35.5 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 
competente indicará expressamente os atos a que ela se
  
35.6 A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os 
efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir 
os já produzidos. 
  
35.7 A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o 
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for
outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, 
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
  
35.8 Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse 
público ou aos demais interessados;
 
36. DO FORO: 
36.1 O foro para dirimir questões relativas ao presen
Morro do Chapéu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 
37. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
37.1 É facultada ao Pregoeiro ou à au
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 
do processo, inclusive fixando prazo para resposta 
solicitada qualquer informação ou documento, 
documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da 

A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente

ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO: 
A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o 

procedimento quando eivado de vício insanável. 

A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidam

A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela

A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na 
nulidade dos atos que diretamente dependam ou seja consequência do ato

Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 
competente indicará expressamente os atos a que ela se estende. 

A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os 
efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir 

A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o 
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for
outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, 

se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 

Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse 
interessados; 

.1 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de
, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DISPOSIÇÕES FINAIS: 
É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 
inclusive fixando prazo para resposta dos licitantes

solicitada qualquer informação ou documento, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da 
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A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 

cio ou por provocação de terceiros, deverá anular o 

A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 

A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 

A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na 
ência do ato anulado. 

Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 
 

A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os 
efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir 

A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o 
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por 
outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, 

Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse 

te Edital será o da comarca de 
, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

toridade competente, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 

os licitantes quando lhes for 
edada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da 



 

 

Sessão Pública. 
  
37.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir
dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  
37.3 Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura
Municipal. 
 
38. DOS ANEXOS: 
38.1 Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 
 
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Modelo de Declaração de Elaboração
Anexo III - Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar n.º 123/06)
Anexo IV - Modelo de Procuração p
Credenciamento; 
Anexo V – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento 
Exigências de Habilitação; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Menor
Anexo VII - Minuta do contrato
Anexo VIII - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo IX - Declaração de Atendimento ao Art
Anexo X - Modelo do Atestado / Declaração de Visita Técnica
Anexo XI - Modelo de Declaração de Instalações, Aparelhamento e Pessoal Técnico.
 
Mulungu do Morro – BA, 02 de Dezembro de 2021
 
 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir
á o do vencimento. 

Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura

Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

Termo de Referência; 
Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar n.º 123/06)
Modelo de Procuração para Prática de Atos Concernen

Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento 
 

Modelo de Declaração de Inexistência de Menor; 
o contrato; 

Modelo de Proposta de Preços; 
Declaração de Atendimento ao Art. 9°, Inciso III, da lei 8.666/9

Modelo do Atestado / Declaração de Visita Técnica; 
Modelo de Declaração de Instalações, Aparelhamento e Pessoal Técnico.

02 de Dezembro de 2021. 

Edimário José Boaventura 
Prefeito Municipal 

 
 

José Paulo dos Anjos Silva 
Pregoeiro 
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Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura 

Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:  

Independente de Proposta; 
Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar n.º 123/06); 

Prática de Atos Concernentes ao Certame – 

Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às 

9°, Inciso III, da lei 8.666/93; 

Modelo de Declaração de Instalações, Aparelhamento e Pessoal Técnico. 



 

 

 
1 DO OBJETO: 
 
1.1. Constitui objeto deste termo, 
prestação de serviços de locação de veículos, com motorista, para realizar transporte 
escolar dos discentes da zona rural da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino
de acordo com as especificações e quantitativos constantes neste Termo de
Referência. 
 
2 DA JUSTIFICATIVA
 
2.1 A presente licitação justifica
escolar, nos trajetos solicitados, visando atender a demanda de deslocamento dos discentes 
da Rede Municipal e Estadual de Ensino que residem na zona rural

 
3 DA ESPECIFICAÇÃO:
 
3.1. As especificações estão contidas, conforme abaixo:
 

Item Código Descrição detalhada

1 163328 

(ROTEIRO DE 
ALAGADIÇÃO / MULUNGU 
DO MORRO PARA 
ATENDER 15 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 
ALAGADIÇÃO  ATÉ A SEDE 
DO MUNICIPIO NO 
PERIODO DA TARDE E DA 
NOITE COM IDA E 
NOS DOIS TURNOS. 
TOTALIZANDO 45,60 
KM/DIA. 

2 163336 

(ROTEIRO DE 
ALAGADIÇÃO/MULUNGU 
DO MORRO PARA 
ATENDER 16 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 
ALAGADIÇÃO ATÉ O 
POVOADO DE PEDRA LISA 
COM IDA E VOLTA NOS 
PERÍODOS DA MAN
TARDE. TOTALIZANDO 
18,32 KM/DIA. 

3 163308 
(ROTEIRO DE BAIXA DA 
CAINANA/MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

e termo, a contratação de empresa especializada para 
serviços de locação de veículos, com motorista, para realizar transporte 

discentes da zona rural da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino
de acordo com as especificações e quantitativos constantes neste Termo de

JUSTIFICATIVA: 

ustifica-se devido à necessidade de realizar o tran
nos trajetos solicitados, visando atender a demanda de deslocamento dos discentes 

da Rede Municipal e Estadual de Ensino que residem na zona rural. 

DA ESPECIFICAÇÃO: 

3.1. As especificações estão contidas, conforme abaixo: 

crição detalhada Und. 
Qtde. 
Km / 
Mês 

V. 
Unit./ 
Km 

V. 
Mensal 

(ROTEIRO DE 
ALAGADIÇÃO / MULUNGU 
DO MORRO PARA 
ATENDER 15 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 
ALAGADIÇÃO  ATÉ A SEDE 
DO MUNICIPIO NO 
PERIODO DA TARDE E DA 
NOITE COM IDA E VOLTA 
NOS DOIS TURNOS. 
TOTALIZANDO 45,60 

KM 1.003,20 6,54 6.560,93

(ROTEIRO DE 
ALAGADIÇÃO/MULUNGU 
DO MORRO PARA 
ATENDER 16 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 
ALAGADIÇÃO ATÉ O 
POVOADO DE PEDRA LISA 
COM IDA E VOLTA NOS 
PERÍODOS DA MANHÃ E 
TARDE. TOTALIZANDO 

 

KM 403,04 6,54 2.635,88

(ROTEIRO DE BAIXA DA 
CAINANA/MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 

KM 600,60 7,80 4.684,68
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a contratação de empresa especializada para 
serviços de locação de veículos, com motorista, para realizar transporte 

discentes da zona rural da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino,  
de acordo com as especificações e quantitativos constantes neste Termo de 

sidade de realizar o transporte 
nos trajetos solicitados, visando atender a demanda de deslocamento dos discentes 

V. 
Mensal  

Qtde. 
/ Mês 

V. Total  

6.560,93 10 65.609,30 

2.635,88 10 26.358,80 

4.684,68 10 46.846,80 



 

 

87 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE BAIXA DA 
CAINANA ATÉ O CENTRO 
DE MULUNGU DO MORRO 
COM IDA E VOLTA, 
ROTEIRO FEITO 
PERÍODO DA MANHÃ, 
TARDE E NOITE. 
TOTALIZANDO 27,30 
KM/DIA. 

4 163335 

(ROTEIRO DE BAIXA DOS 
POLTROS/LAGOA DOS 
MENINOS PARA ATENDER 
5 ALUNOS) SAÍDA DE 
BAIXA DOS POLTROS 
COM DESTINO A LAGOA 
DOS MENINOS NO 
PERÍODO DA TAR
TOTALIZANDO 2,80 
KM/DIA. 

5 163343 

(ROTEIRO DE BARAÚNA 
I/PEDRA LISA PARA 
ATENDER 32 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 
BARAÚNA I ATÉ O 
POVOADO DE PEDRA LISA 
COM IDA E VOLTA NOS 
PERÍODOS DA MANHÃ E 
TARDE. TOTALIZANDO 
8,20 KM/DIA. 

6 163310 

(ROTEIRO DE BARAUNA II 
A SEDE DE MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER  7 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE BARAUNA II 
ATÉ A SEDE DE MULUNGU 
DO MORRO, PERÍODO DA 
TARDE. TOTALIZANDO 
14,38 KM/DIA. 

7 163314 

(ROTEIRO DE BOA VISTA
PEDRA LISA/MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 
49 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE BOA VISTA, 
PASSANDO POR PEDRA 
LISA, QUEIMADA DA 
ONÇA, CANUDOS ATÉ O 
CENTRO DE MULUNGU DO 
MORRO COM IDA E 
VOLTA, ROTEIRO FEITO 
TRÊS VEZES AO 
PERÍODOS MANHÃ, 
TARDE E NOITE. 
TOTALIZANDO 36,84 
KM/DIA. 

87 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE BAIXA DA 
CAINANA ATÉ O CENTRO 
DE MULUNGU DO MORRO 
COM IDA E VOLTA, 
ROTEIRO FEITO NO 
PERÍODO DA MANHÃ, 
TARDE E NOITE. 
TOTALIZANDO 27,30 

(ROTEIRO DE BAIXA DOS 
POLTROS/LAGOA DOS 
MENINOS PARA ATENDER 
5 ALUNOS) SAÍDA DE 
BAIXA DOS POLTROS 
COM DESTINO A LAGOA 
DOS MENINOS NO 
PERÍODO DA TARDE. 
TOTALIZANDO 2,80 

KM 61,60 6,54 402,86

(ROTEIRO DE BARAÚNA 
I/PEDRA LISA PARA 
ATENDER 32 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 
BARAÚNA I ATÉ O 
POVOADO DE PEDRA LISA 
COM IDA E VOLTA NOS 
PERÍODOS DA MANHÃ E 
TARDE. TOTALIZANDO 

KM 180,40 6,54 1.179,82

(ROTEIRO DE BARAUNA II 
A SEDE DE MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER  7 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE BARAUNA II 
ATÉ A SEDE DE MULUNGU 
DO MORRO, PERÍODO DA 
TARDE. TOTALIZANDO 

 

KM 316,36 6,54 2.068,99

(ROTEIRO DE BOA VISTA-
PEDRA LISA/MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 
49 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE BOA VISTA, 
PASSANDO POR PEDRA 
LISA, QUEIMADA DA 
ONÇA, CANUDOS ATÉ O 
CENTRO DE MULUNGU DO 
MORRO COM IDA E 
VOLTA, ROTEIRO FEITO 
TRÊS VEZES AO DIA, NOS 
PERÍODOS MANHÃ, 
TARDE E NOITE. 
TOTALIZANDO 36,84 

KM 810,48 6,54 5.300,54
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402,86 10 4.028,60 

1.179,82 10 11.798,20 

2.068,99 10 20.689,90 

5.300,54 10 53.005,40 



 

 

8 163341 

(ROTEIRO DE BOA 
VISTA/PEDRA LISA PARA 
ATENDER 11 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 
BOA VISTA ATÉ O 
POVOADO DE PEDRA LISA 
COM IDA E VOLTA NOS 
PERÍODOS DA MANHÃ E 
TARDE. TOTALIZANDO 
8,68 KM/DIA. 

9 163331 

(ROTEIRO DE BOCA DA 
MATA / VÁRZEA DO 
CERCO PARA ATENDER 
13 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE BOCA DA 
MATA ATÉ O DISTRITO DE 
VÁRZEA DO CERCO COM 
IDA E VOLTA, NOS TRES 
TURNOS. TOTALIZANDO 
24,92 KM/DIA. 

10 163340 

(ROTEIRO DE 
CALDEIRÃO/ROSENDO/MU
LUNGU DO MORRO PARA 
ATENDER 30 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 
CALDEIRÃO ATÉ 
ROSENDO EM DIREÇÃO A 
SEDE DO MUNICÍPIO NOS 
TRÊS PERÍODOS. 
TOTALIZANDO 30,8
KM/DIA. 

11 163316 

(ROTEIRO DE 
CANSANÇÃO/MULUNGU 
DO MORRO PARA 
ATENDER 10 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 
CANSANÇÃO ATÉ O 
CENTRO DE MULUNGU DO 
MORRO COM IDA E 
VOLTA, NO PERÍODO DA 
TARDE. TOTALIZANDO 
37,0 KM/DIA. 

12 163300 

(ROTEIRO DE CASCAVEL
JOSÉ 
RAIMUNDO/MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 
40 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE CASCAVEL, 
PASSANDO PELO 
POVOADO DE JOSÉ 
RAIMUNDO ATÉ O 
CENTRO DE MULUNGU DO 
MORRO COM IDA E 
VOLTA, NOS PERÍODOS 
DA TARDE 

(ROTEIRO DE BOA 
VISTA/PEDRA LISA PARA 
ATENDER 11 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 
BOA VISTA ATÉ O 
POVOADO DE PEDRA LISA 
COM IDA E VOLTA NOS 

DA MANHÃ E 
TARDE. TOTALIZANDO 

KM 190,96 6,54 1.248,88

(ROTEIRO DE BOCA DA 
MATA / VÁRZEA DO 
CERCO PARA ATENDER 
13 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE BOCA DA 
MATA ATÉ O DISTRITO DE 
VÁRZEA DO CERCO COM 
IDA E VOLTA, NOS TRES 

S. TOTALIZANDO 
 

KM 548,24 6,54 3.585,49

(ROTEIRO DE 
CALDEIRÃO/ROSENDO/MU
LUNGU DO MORRO PARA 
ATENDER 30 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 
CALDEIRÃO ATÉ 
ROSENDO EM DIREÇÃO A 
SEDE DO MUNICÍPIO NOS 
TRÊS PERÍODOS. 
TOTALIZANDO 30,84 

KM 678,48 6,54 4.437,26

(ROTEIRO DE 
CANSANÇÃO/MULUNGU 
DO MORRO PARA 
ATENDER 10 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 
CANSANÇÃO ATÉ O 
CENTRO DE MULUNGU DO 
MORRO COM IDA E 
VOLTA, NO PERÍODO DA 
TARDE. TOTALIZANDO 

KM 814,00 6,54 5.323,56

(ROTEIRO DE CASCAVEL-

RAIMUNDO/MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 
40 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE CASCAVEL, 
PASSANDO PELO 
POVOADO DE JOSÉ 
RAIMUNDO ATÉ O 
CENTRO DE MULUNGU DO 
MORRO COM IDA E 
VOLTA, NOS PERÍODOS 
DA TARDE E NOITE. 

KM 1.144,00 6,91 7.905,04

 

P.M.M.M.

31/58 

 

1.248,88 10 12.488,80 

3.585,49 10 35.854,90 

4.437,26 10 44.372,60 

5.323,56 10 53.235,60 

7.905,04 10 79.050,40 



 

 

TOTALIZANDO 52,0 
KM/DIA. 

13 163333 

(ROTEIRO DE ESPIA/ESPIA 
PARA ATENDER 12 
ALUNOS) SAÍDA DO  
TERREIRÃO PASSANDO 
PELA ESCOLA INDO ATÉ A 
DIVISA COM A LAGOA 
NOVA E RETORNA A 
ESCOLA, NO PERIODO DA 
TARDE. TOTALIZ
11,0 KM/DIA. 

14 163317 

(ROTEIRO DE 
ESPIA/ROSENDO PARA 
ATENDER 8 ALUNOS) 
SAÍDA DA ESCOLA DO 
ESPIA PASSANDO PELO 
POVOADO DE CALDEIRÃO 
ATÉ O POVOADO DE 
ROSENDO COM IDA E 
VOLTA, ROTEIRO FEITO 
NO PERÍODO DA TARDE. 
TOTALIZANDO 11,0 
KM/DIA. 

15 163322 

(ROTEIRO DE FAZENDA 
SOSSEGO/ESPIA/MULUNG
U DO MORRO PARA 
ATENDER 10 ALUNOS) 
SAÍDA DA FAZENDA 
SOSSEGO, PASSANDO 
PELO POVOADO DE ESPIA 
ATÉ O CENTRO DE 
MULUNGU DO MORRO 
COM IDA E VOLTA, 
ROTEIRO FEITO NOS 
PERÍODOS DA TARDE E 
NOITE. TOTALIZANDO 43,8 
KM/DIA. 

16 163311 

(ROTEIRO DE GITIRANA/ 
VÁRZEA DO CERCO PARA 
ATENDER 14 ALUNOS) 
SAÍDA DO DISTRITO DE 
VÁRZEA DO CERCO INDO 
ATÉ O POVOADO DE 
GITIRANA E 
RETORNANDO 
DISTRITO DE VÁRZEA DO 
CERCO IDA E VOLTA, NOS 
TRÊS PERÍODOS. 
TOTALIZANDO 30,0 
KM/DIA. 

17 163318 

(ROTEIRO DE JULIANA 
AÇUDE / VÁRZEA DO 
CERCO PARA ATENDER 
14 ALUNOS) SAÍDA DO 

TOTALIZANDO 52,0 

(ROTEIRO DE ESPIA/ESPIA 
PARA ATENDER 12 
ALUNOS) SAÍDA DO  
TERREIRÃO PASSANDO 
PELA ESCOLA INDO ATÉ A 
DIVISA COM A LAGOA 
NOVA E RETORNA A 
ESCOLA, NO PERIODO DA 
TARDE. TOTALIZANDO 

KM 242,00 6,54 1.582,68

(ROTEIRO DE 
ESPIA/ROSENDO PARA 
ATENDER 8 ALUNOS) 
SAÍDA DA ESCOLA DO 
ESPIA PASSANDO PELO 
POVOADO DE CALDEIRÃO 
ATÉ O POVOADO DE 
ROSENDO COM IDA E 
VOLTA, ROTEIRO FEITO 
NO PERÍODO DA TARDE. 

LIZANDO 11,0 

KM 242,00 6,54 1.582,68

(ROTEIRO DE FAZENDA 
SOSSEGO/ESPIA/MULUNG
U DO MORRO PARA 
ATENDER 10 ALUNOS) 
SAÍDA DA FAZENDA 
SOSSEGO, PASSANDO 
PELO POVOADO DE ESPIA 
ATÉ O CENTRO DE 
MULUNGU DO MORRO 
COM IDA E VOLTA, 

RO FEITO NOS 
PERÍODOS DA TARDE E 
NOITE. TOTALIZANDO 43,8 

KM 963,60 6,54 6.301,94

(ROTEIRO DE GITIRANA/ 
VÁRZEA DO CERCO PARA 
ATENDER 14 ALUNOS) 
SAÍDA DO DISTRITO DE 
VÁRZEA DO CERCO INDO 
ATÉ O POVOADO DE 
GITIRANA E 
RETORNANDO PARA O 
DISTRITO DE VÁRZEA DO 
CERCO IDA E VOLTA, NOS 
TRÊS PERÍODOS. 
TOTALIZANDO 30,0 

KM 660,00 4,56 3.009,60

(ROTEIRO DE JULIANA - 
AÇUDE / VÁRZEA DO 
CERCO PARA ATENDER 
14 ALUNOS) SAÍDA DO 

KM 1.326,60 6,54 8.675,96

 

P.M.M.M.
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1.582,68 10 15.826,80 

1.582,68 10 15.826,80 

6.301,94 10 63.019,40 

3.009,60 10 30.096,00 

8.675,96 10 86.759,60 



 

 

DISTRITO DE VÁRZEA DO 
CERCO PASSANDO 
POVOADO DE JULIANA, 
INDO ATÉ AÇUDE E 
RETORNANDO PARA O 
DISTRITO DE VÁRZEA DO 
CERCO IDA NOS TRES 
TURNOS. TOTALIZANDO 
60,3 KM/DIA. 

18 163342 

(ROTEIRO DE 
LAGEDINHO/LAGOA NOVA 
I PARA ATENDER 4 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE LAGEDINHO 
ATÉ O POVOADO DE 
LAGOA NOVA NOS 
TURNOS MATUTINO E 
VESPERTINO. 
TOTALIZANDO 12,0 
KM/DIA. 

19 163327 

(ROTEIRO DE LAGOA 
DAMASCENO/MULUNGU 
DO MORRO PARA 
ATENDER 25 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 
LAGOA DAMASCENO 
PASSANDO PELA 
ENTRADA DO POVOADO 
DE SUVELA, CAATINGA 
DO EGIDIO ATÉ A SEDE 
DO MUNICIPIO NO 
PERIODO DA TARDE. 
TOTALIZANDO 53,0 
KM/DIA. 

20 163325 

(ROTEIRO DE LAGOA DOS 
MENINOS – POVOADO DO 
GENTIL / VÁRZEA DO 
CERCO PARA 
10 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE LAGOA DOS 
MENINOS, PASSANDO 
PELO POVOADO DE 
GENTIL ATÉ O DISTRITO 
DE VÁRZEA DO CERCO 
COM IDA E VOLTA, NO 
PERÍODO DA TARDE E DA 
NOITE. TOTALIZANDO 52,0 
KM/DIA. 

21 163329 

(ROTEIRO DE LAGOA DOS 
PATOS- UMBURANINHA 
DOS TRAJANOS/ 
MULUNGU DO MORRO 
PARA ATENDER 28 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE LAGOA DOS 

DISTRITO DE VÁRZEA DO 
CERCO PASSANDO PELO 
POVOADO DE JULIANA, 
INDO ATÉ AÇUDE E 
RETORNANDO PARA O 
DISTRITO DE VÁRZEA DO 
CERCO IDA NOS TRES 
TURNOS. TOTALIZANDO 

(ROTEIRO DE 
LAGEDINHO/LAGOA NOVA 
I PARA ATENDER 4 
ALUNOS) SAÍDA DO 

DO DE LAGEDINHO 
ATÉ O POVOADO DE 
LAGOA NOVA NOS 
TURNOS MATUTINO E 
VESPERTINO. 
TOTALIZANDO 12,0 

KM 264,00 4,53 1.195,92

(ROTEIRO DE LAGOA 
DAMASCENO/MULUNGU 
DO MORRO PARA 
ATENDER 25 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 
LAGOA DAMASCENO 
PASSANDO PELA 
ENTRADA DO POVOADO 
DE SUVELA, CAATINGA 
DO EGIDIO ATÉ A SEDE 
DO MUNICIPIO NO 
PERIODO DA TARDE. 
TOTALIZANDO 53,0 

KM 1.166,00 6,90 8.045,40

(ROTEIRO DE LAGOA DOS 
POVOADO DO 

GENTIL / VÁRZEA DO 
CERCO PARA ATENDER 
10 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE LAGOA DOS 
MENINOS, PASSANDO 
PELO POVOADO DE 
GENTIL ATÉ O DISTRITO 
DE VÁRZEA DO CERCO 
COM IDA E VOLTA, NO 
PERÍODO DA TARDE E DA 
NOITE. TOTALIZANDO 52,0 

KM 1.144,00 6,54 7.481,76

DE LAGOA DOS 
UMBURANINHA 

DOS TRAJANOS/ 
MULUNGU DO MORRO 
PARA ATENDER 28 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE LAGOA DOS 

KM 584,76 7,17 4.192,73

 

P.M.M.M.
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1.195,92 10 11.959,20 

8.045,40 10 80.454,00 

7.481,76 10 74.817,60 

4.192,73 10 41.927,30 



 

 

PATOS PASSANDO PELO 
POVOADO DE 
UMBURANINHA DOS 
TRAJANOS ATÉ A SEDE 
DE MULUNGU DO MORRO 
NO PERÍODO DA TARDE. 
TOTALIZANDO 26,58 
KM/DIA. 

22 163306 

(ROTEIRO DE LAGOA DOS 
PATOS I/LAGOA PRETA 
PARA ATENDER 22 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE LAGOA DOS 
PATOS I, PASSANDO POR 
CAPIM AÇU, ALAGADIÇO 
DE ZÉ LOURO, CASA DE 
COSTA, LAGOA DOS 
PATOS II ATÉ O POVOADO 
DE LAGOA PRE
IDA E VOLTA ROTEIRO 
FEITO DUAS VEZES AO 
DIA, NOS PERÍODOS 
MANHÃ E TARDE.  
TOTALIZANDO 64,0 
KM/DIA. 

23 163324 

(ROTEIRO DE LAGOA 
NOVA II/VÁRZEA DO 
CERCO PARA ATENDER 
10 ALUNOS) SAÍDA DO 
DISTRITO DE VÁRZEA DO 
CERCO PASSANDO PELO 
POVOADO DE LAGOA 
NOVA II E RETORNANDO 
PARA O DISTRITO DE 
VÁRZEA DO CERCO IDA E 
VOLTA NOS TRÊS 
TURNOS. TOTALIZANDO 
34,92 KM/DIA. 

24 163305 

(ROTEIRO DE LAGOA 
VERMELHA-BARAUNA
QUEIMADA DA 
ONÇA/MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 
70 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE LAGOA 
VERMELHA, PASSANDO 
POR BARAÚNA, 
QUEIMADA DA ONÇA, 
CANUDOS ATÉ O CENTRO 
DE MULUNGU DO MORRO 
COM IDA E VOLTA, 
ROTEIRO FEITO TRÊS 
VEZES AO DIA, NOS 
PERÍODOS MANHÃ, 
TARDE E NOITE. 
TOTALIZANDO 88,4 

PATOS PASSANDO PELO 
POVOADO DE 
UMBURANINHA DOS 
TRAJANOS ATÉ A SEDE 
DE MULUNGU DO MORRO 
NO PERÍODO DA TARDE. 
TOTALIZANDO 26,58 

(ROTEIRO DE LAGOA DOS 
PATOS I/LAGOA PRETA 
PARA ATENDER 22 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE LAGOA DOS 
PATOS I, PASSANDO POR 
CAPIM AÇU, ALAGADIÇO 
DE ZÉ LOURO, CASA DE 
COSTA, LAGOA DOS 
PATOS II ATÉ O POVOADO 
DE LAGOA PRETA COM 
IDA E VOLTA ROTEIRO 
FEITO DUAS VEZES AO 
DIA, NOS PERÍODOS 
MANHÃ E TARDE.  
TOTALIZANDO 64,0 

KM 1.408,00 6,54 9.208,32

(ROTEIRO DE LAGOA 
NOVA II/VÁRZEA DO 
CERCO PARA ATENDER 
10 ALUNOS) SAÍDA DO 
DISTRITO DE VÁRZEA DO 

CO PASSANDO PELO 
POVOADO DE LAGOA 
NOVA II E RETORNANDO 
PARA O DISTRITO DE 
VÁRZEA DO CERCO IDA E 
VOLTA NOS TRÊS 
TURNOS. TOTALIZANDO 

 

KM 768,24 4,53 3.480,13

(ROTEIRO DE LAGOA 
BARAUNA-

QUEIMADA DA 
ONÇA/MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 
70 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE LAGOA 
VERMELHA, PASSANDO 
POR BARAÚNA, 
QUEIMADA DA ONÇA, 
CANUDOS ATÉ O CENTRO 
DE MULUNGU DO MORRO 
COM IDA E VOLTA, 
ROTEIRO FEITO TRÊS 
VEZES AO DIA, NOS 
PERÍODOS MANHÃ, 
TARDE E NOITE. 
TOTALIZANDO 88,4 

KM 1.944,80 6,90 13.419,1
2

 

P.M.M.M.
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9.208,32 10 92.083,20 

3.480,13 10 34.801,30 

13.419,1
2 10 134.191,20 



 

 

KM/DIA. 

25 163338 

(ROTEIRO DE LAGOA 
VERMELHA/PEDRA LISA 
PARA ATENDER 35 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE LAGOA 
VERMELHA ATÉ O 
POVOADO DE PEDRA LISA 
COM IDA E VOLTA NOS 
PERÍODOS DA MANHÃ E 
TARDE. TOTALIZANDO 
19,08 KM/DIA. 

26 163319 

(ROTEIRO DE 
MANDACARU/LAGOA 
PRETA PARA ATENDER 10 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE 
MANDACARU, PASSANDO 
PELO POVOADO DE 
UMBURANINHA DOS 
INGOS ATÉ LAGOA PRETA 
COM IDA E VOLTA, 
ROTEIRO FEITO DUAS 
VEZES AO DIA, NOS 
PERÍODOS MANHÃ E 
TARDE. TOTALIZANDO 
26,96 KM/DIA. 

27 163339 

(ROTEIRO DE 
MANDU/MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 
10 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE MANDU ATÉ 
A SEDE DO MUNICÍPIO 
NOS PERÍODOS 
MATUTINO E 
VESPERTINO. 
TOTALIZANDO 3,84 
KM/DIA. 

28 163326 

(ROTEIRO DE MATA DA 
SERRA – OLHOS D’ÁGUA / 
VÁRZEA DO CERCO PARA 
ATENDER 6 ALUNOS) 
SAÍDA DO DISTRITO DE 
VÁRZEA DO CERCO INDO 
PARA O POVOADO DE 
MATA DA SERRA, 
PASSANDO PELO 
POVOADO DE OLHOS 
D’ÁGUA RETORNANDO 
PARA O DISTRITO DE 
VÁRZEA DO CERCO COM 
IDA E VOLTA, NOS 
TURNOS MATUTINO E 
VESPERTINO. 
TOTALIZANDO 60,0 

(ROTEIRO DE LAGOA 
VERMELHA/PEDRA LISA 
PARA ATENDER 35 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE LAGOA 
VERMELHA ATÉ O 
POVOADO DE PEDRA LISA 
COM IDA E VOLTA NOS 
PERÍODOS DA MANHÃ E 
TARDE. TOTALIZANDO 

 

KM 419,76 6,54 2.745,23

(ROTEIRO DE 
MANDACARU/LAGOA 
PRETA PARA ATENDER 10 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE 
MANDACARU, PASSANDO 
PELO POVOADO DE 
UMBURANINHA DOS 
INGOS ATÉ LAGOA PRETA 
COM IDA E VOLTA, 
ROTEIRO FEITO DUAS 
VEZES AO DIA, NOS 

S MANHÃ E 
TARDE. TOTALIZANDO 

 

KM 593,12 6,54 3.879,00

(ROTEIRO DE 
MANDU/MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 
10 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE MANDU ATÉ 
A SEDE DO MUNICÍPIO 
NOS PERÍODOS 
MATUTINO E 
VESPERTINO. 
TOTALIZANDO 3,84 

KM 84,48 6,54 552,50

(ROTEIRO DE MATA DA 
OLHOS D’ÁGUA / 

VÁRZEA DO CERCO PARA 
ATENDER 6 ALUNOS) 
SAÍDA DO DISTRITO DE 
VÁRZEA DO CERCO INDO 
PARA O POVOADO DE 
MATA DA SERRA, 
PASSANDO PELO 
POVOADO DE OLHOS 
D’ÁGUA RETORNANDO 

ARA O DISTRITO DE 
VÁRZEA DO CERCO COM 
IDA E VOLTA, NOS 
TURNOS MATUTINO E 
VESPERTINO. 
TOTALIZANDO 60,0 

KM 1.320,00 5,58 7.365,60

 

P.M.M.M.
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2.745,23 10 27.452,30 

3.879,00 10 38.790,00 

552,50 10 5.525,00 

7.365,60 10 73.656,00 



 

 

KM/DIA. 

29 163303 

(ROTEIRO DE MUNDO 
NOVO-LAGOA 
NOVA/MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 
70 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE L
NOVA I ATÉ O CENTRO DE 
MULUNGU DO MORRO 
COM IDA E VOLTA, 
ROTEIRO FEITO DUAS 
VEZES AO DIA, NOS 
PERÍODOS TARDE E 
NOITE. TOTALIZANDO 
42,08 KM/DIA. 

30 163323 

(ROTEIRO DE 
MUNDUBÍ/MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 
17 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE MUNDUBI 
ATÉ O CENTRO DE 
MULUNGU DO MORRO 
COM IDA E VOLTA, 
ROTEIRO FEITO TRÊS 
VEZES AO DIA, NOS 
PERÍODOS MANHÃ, 
TARDE E NOITE. 
TOTALIZANDO 21,88 
KM/DIA. 

31 163334 

(ROTEIRO DE 
MUNDURI/LAGOA PRETA 
PARA ATENDER 8 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE MUNDURI 
ATÉ O POVOADO DE 
LAGOA PRETA COM IDA E 
VOLTA, ROTEIRO FEITO 
DUAS VEZES AO DIA, NOS 
PERÍODOS DA MANHÃ E 
TARDE. TOTALIZANDO 
17,2 KM/DIA. 

32 163301 

(ROTEIRO DE NORATOS
MANDACARU/MULUNGU 
DO MORRO PARA 
ATENDER 20 ALUNOS)   
SAÍDA DOS NORATOS, 
PASSANDO PELO 
POVOADO DE 
MANDACARU ATÉ O 
CENTRO DE MULUNGU DO 
MORRO COM IDA E 
VOLTA, ROTEIRO FEITO 
NO PERÍODO DA TARDE. 
TOTALIZANDO 44,4 
KM/DIA. 

(ROTEIRO DE MUNDO 
LAGOA 

NOVA/MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 
70 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE LAGOA 
NOVA I ATÉ O CENTRO DE 
MULUNGU DO MORRO 
COM IDA E VOLTA, 
ROTEIRO FEITO DUAS 
VEZES AO DIA, NOS 
PERÍODOS TARDE E 
NOITE. TOTALIZANDO 

 

KM 925,76 7,80 7.220,93

(ROTEIRO DE 
MUNDUBÍ/MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 

) SAÍDA DO 
POVOADO DE MUNDUBI 
ATÉ O CENTRO DE 
MULUNGU DO MORRO 
COM IDA E VOLTA, 
ROTEIRO FEITO TRÊS 
VEZES AO DIA, NOS 
PERÍODOS MANHÃ, 
TARDE E NOITE. 
TOTALIZANDO 21,88 

KM 481,36 6,54 3.148,09

(ROTEIRO DE 
MUNDURI/LAGOA PRETA 

RA ATENDER 8 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE MUNDURI 
ATÉ O POVOADO DE 
LAGOA PRETA COM IDA E 
VOLTA, ROTEIRO FEITO 
DUAS VEZES AO DIA, NOS 
PERÍODOS DA MANHÃ E 
TARDE. TOTALIZANDO 

KM 378,40 4,53 1.714,15

(ROTEIRO DE NORATOS-
ACARU/MULUNGU 

DO MORRO PARA 
ATENDER 20 ALUNOS)   
SAÍDA DOS NORATOS, 
PASSANDO PELO 
POVOADO DE 
MANDACARU ATÉ O 
CENTRO DE MULUNGU DO 
MORRO COM IDA E 
VOLTA, ROTEIRO FEITO 
NO PERÍODO DA TARDE. 
TOTALIZANDO 44,4 

KM 976,80 6,90 6.739,92

 

P.M.M.M.
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7.220,93 10 72.209,30 

3.148,09 10 31.480,90 

1.714,15 10 17.141,50 

6.739,92 10 67.399,20 



 

 

33 163332 

(ROTEIRO DE POÇOS 
/VÁRZEA DO CERCO PARA 
ATENDER 18 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 
POÇOS ATÉ O DISTRITO 
DE VÁRZEA DO CERCO 
COM IDA E VOLTA, NOS 
TRES TURNOS. 
TOTALIZANDO 39,4 
KM/DIA. 

34 163309 

(ROTEIRO DE POVOADO 
DE MUNDO NOVO
CALDEIRÃO/LAGOA NOVA 
I PARA ATENDER 10 
ALUNOS)  SAÍDA DO 
POVOADO DE MUNDO 
NOVO, PASSANDO PELO 
POVOADO DE CALDEIRÃO 
ATÉ O POVOADO DE 
LAGOA NOVA I COM IDA E 
VOLTA, NO PERÍODO DA 
MANHÃ E TARDE. 
TOTALIZANDO 20,64 
KM/DIA. 

35 163313 

(ROTEIRO DE POVOADO 
DE SALINAS/LAGOA NOVA 
I PARA ATENDER 10 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE SALINAS 
ATÉ O POVOADO DE 
LAGOA NOVA I COM IDA E 
VOLTA, NO PERÍODO DA 
MANHÃ E TARDE. 
TOTALIZANDO 32,0 
KM/DIA. 

36 163337 

(ROTEIRO DE QUEIMADA 
DA ONÇA/PEDRA LISA 
PARA ATENDER 32 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE QUEIMADA 
DA ONÇA ATÉ O 
POVOADO DE PEDRA LISA 
COM IDA E VOLTA NOS 
PERÍODOS DA MANHÃ E 
TARDE. TOTALIZANDO 
10,32 KM/DIA. 

37 163312 

(ROTEIRO DE 
RECIFINHO/LAGOA PRETA 
PARA ATENDER 16 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE RECIFINHO 
ATÉ O POVOADO DE 
LAGOA PRETA NO 
PERÍODO DA MANHÃ. 
TOTALIZANDO 19,78 

(ROTEIRO DE POÇOS 
/VÁRZEA DO CERCO PARA 
ATENDER 18 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 
POÇOS ATÉ O DISTRITO 
DE VÁRZEA DO CERCO 
COM IDA E VOLTA, NOS 
TRES TURNOS. 
TOTALIZANDO 39,4 

KM 866,80 6,54 5.668,87

(ROTEIRO DE POVOADO 
NDO NOVO-

CALDEIRÃO/LAGOA NOVA 
I PARA ATENDER 10 
ALUNOS)  SAÍDA DO 
POVOADO DE MUNDO 
NOVO, PASSANDO PELO 
POVOADO DE CALDEIRÃO 
ATÉ O POVOADO DE 
LAGOA NOVA I COM IDA E 
VOLTA, NO PERÍODO DA 
MANHÃ E TARDE. 
TOTALIZANDO 20,64 

KM 454,08 6,54 2.969,68

(ROTEIRO DE POVOADO 
DE SALINAS/LAGOA NOVA 
I PARA ATENDER 10 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE SALINAS 
ATÉ O POVOADO DE 
LAGOA NOVA I COM IDA E 
VOLTA, NO PERÍODO DA 
MANHÃ E TARDE. 
TOTALIZANDO 32,0 

KM 704,00 6,54 4.604,16

(ROTEIRO DE QUEIMADA 
DA ONÇA/PEDRA LISA 
PARA ATENDER 32 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE QUEIMADA 
DA ONÇA ATÉ O 
POVOADO DE PEDRA LISA 
COM IDA E VOLTA NOS 
PERÍODOS DA MANHÃ E 
TARDE. TOTALIZANDO 

 

KM 227,04 6,54 1.484,84

(ROTEIRO DE 
RECIFINHO/LAGOA PRETA 
PARA ATENDER 16 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE RECIFINHO 
ATÉ O POVOADO DE 
LAGOA PRETA NO 
PERÍODO DA MANHÃ. 
TOTALIZANDO 19,78 

KM 435,16 6,54 2.845,95

 

P.M.M.M.
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5.668,87 10 56.688,70 

2.969,68 10 29.696,80 

4.604,16 10 46.041,60 

1.484,84 10 14.848,40 

2.845,95 10 28.459,50 



 

 

KM/DIA. 

38 163297 

(ROTEIRO DE 
RECIFINHO/MULUNGU DO 
MORRO PARA
70 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE RECIFINHO, 
PASSANDO POR 
UMBURANINHA DE 
DIONÍSIO, LAGOA PRETA 
ATÉ O CENTRO DE 
MULUNGU DO MORRO 
COM IDA E VOLTA, 
ROTEIRO FEITO DUAS 
VEZES AO DIA, NOS 
PERÍODOS TARDE E 
NOITE. (OBS.: SENDO QUE 
A NOITE FAZ UMA 
ENTRADA NO 
DE UMBURANINHA DOS 
INGÓS). TOTALIZANDO 
74,88 KM/DIA. 

39 163304 

(ROTEIRO DE SAPECADO / 
VÁRZEA DO CERCO PARA 
ATENDER 49 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 
SAPECADO ATÉ O 
DISTRITO DE VÁRZEA DO 
CERCO COM IDA E VOLTA, 
NOS TRES TURNOS. 
TOTALIZANDO 38,46 
KM/DIA. 

40 163321 

(ROTEIRO DE 
SUVELA/ESTRADA QUE 
LIGA LAGOA DAMASCENA 
A CAATINGA DO EGÍDIO 
PARA ATENDER 15 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE SUVELA 
ATÉ A ESTRADA QUE LIGA 
O POVOADO DE LAGOA
DAMASCENA AO 
POVOADO DE CAATINGA 
DO EGÍDIO COM IDA E 
VOLTA, ROTEIRO FEITO 
NO PERÍODO DA TARDE. 
TOTALIZANDO 8,0 KM/DIA.

41 163320 

(ROTEIRO DE 
SUVELA/LAGOA 
DAMASCENA PARA 
ATENDER 15 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 
SUVELA INDO ATÉ O 
POVOADO DE LAGOA 
DAMASCENA COM IDA E 
VOLTA NOS PERIODOS DA 

(ROTEIRO DE 
RECIFINHO/MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 
70 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE RECIFINHO, 
PASSANDO POR 
UMBURANINHA DE 
DIONÍSIO, LAGOA PRETA 
ATÉ O CENTRO DE 
MULUNGU DO MORRO 
COM IDA E VOLTA, 
ROTEIRO FEITO DUAS 
VEZES AO DIA, NOS 
PERÍODOS TARDE E 
NOITE. (OBS.: SENDO QUE 
A NOITE FAZ UMA 
ENTRADA NO POVOADO 
DE UMBURANINHA DOS 
INGÓS). TOTALIZANDO 

 

KM 1.647,36 7,80 12.849,4
1

(ROTEIRO DE SAPECADO / 
VÁRZEA DO CERCO PARA 
ATENDER 49 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 
SAPECADO ATÉ O 
DISTRITO DE VÁRZEA DO 
CERCO COM IDA E VOLTA, 
NOS TRES TURNOS. 
TOTALIZANDO 38,46 

KM 846,12 6,54 5.533,62

(ROTEIRO DE 
SUVELA/ESTRADA QUE 
LIGA LAGOA DAMASCENA 
A CAATINGA DO EGÍDIO 
PARA ATENDER 15 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE SUVELA 
ATÉ A ESTRADA QUE LIGA 
O POVOADO DE LAGOA 
DAMASCENA AO 
POVOADO DE CAATINGA 
DO EGÍDIO COM IDA E 
VOLTA, ROTEIRO FEITO 
NO PERÍODO DA TARDE. 
TOTALIZANDO 8,0 KM/DIA. 

KM 176,00 6,54 1.151,04

(ROTEIRO DE 
SUVELA/LAGOA 
DAMASCENA PARA 
ATENDER 15 ALUNOS) 
SAÍDA DO POVOADO DE 

DO ATÉ O 
POVOADO DE LAGOA 
DAMASCENA COM IDA E 
VOLTA NOS PERIODOS DA 

KM 708,40 6,54 4.632,94
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12.849,4
1 10 128.494,10 

5.533,62 10 55.336,20 

1.151,04 10 11.510,40 

4.632,94 10 46.329,40 



 

 

MANHÃ E TARDE. 
TOTALIZANDO 32,2 
KM/DIA. 

42 163299 

(ROTEIRO DE UMB. DOS 
INGÓS/LAGOA PRETA 
PARA ATENDER 44 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE 
UMBURANINHA DOS 
INGÓS ATÉ O POVOADO 
DE LAGOA PRETA COM 
IDA E VOLTA, ROTEIRO 
FEITO DUAS VEZES AO 
DIA, NOS PERÍODOS 
MANHÃ E TARDE. 
TOTALIZANDO 15,3 
KM/DIA. 

43 163315 

(ROTEIRO DE 
UMBURANINHA DE 
DIONÍSIO/  UMBURANINHA 
DOS TRAJANOS/ LAGOA 
PRETA PARA ATENDER 25 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE 
UMBURANINHA DE 
DISONÍSIO PASSANDO 
PELO POVOADO DE 
UMBURANINHA DOS 
TRAJANOS ATÉ A ESCOLA 
DE LAGOA PRETA NO 
PERÍODO DA MANHÃ E 
TARDE. TOTALIZANDO 
22,56 KM/DIA. 

44 163298 

(ROTEIRO DE 
UMBURANINHA DOS 
INGÓS/MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 
52 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE 
UMBURANINHA DOS 
INGÓS A MULUNGU DO 
MORRO NO PERÍODO DA 
TARDE E NOITE. 
TOTALIZANDO 34,20 
KM/DIA. 

45 163307 

(ROTEIRO DE 
UMBUZEIRO, POVOADO 
DO CHICÃO/MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 
53 ALUNOS) SAÍDA DO 
UMBUZEIRO, PASSANDO 
PELO POVOADO DE 
CHICÃO ATÉ O CENTRO 
DE MULUNGU DO MORRO 
COM IDA E VOLTA 

MANHÃ E TARDE. 
TOTALIZANDO 32,2 

(ROTEIRO DE UMB. DOS 
INGÓS/LAGOA PRETA 
PARA ATENDER 44 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE 
UMBURANINHA DOS 
NGÓS ATÉ O POVOADO 
DE LAGOA PRETA COM 
IDA E VOLTA, ROTEIRO 
FEITO DUAS VEZES AO 
DIA, NOS PERÍODOS 
MANHÃ E TARDE. 
TOTALIZANDO 15,3 

KM 336,60 6,90 2.322,54

(ROTEIRO DE 
UMBURANINHA DE 
DIONÍSIO/  UMBURANINHA 
DOS TRAJANOS/ LAGOA 

RETA PARA ATENDER 25 
ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE 
UMBURANINHA DE 
DISONÍSIO PASSANDO 
PELO POVOADO DE 
UMBURANINHA DOS 
TRAJANOS ATÉ A ESCOLA 
DE LAGOA PRETA NO 
PERÍODO DA MANHÃ E 
TARDE. TOTALIZANDO 

 

KM 496,32 6,54 3.245,93

ROTEIRO DE 
UMBURANINHA DOS 
INGÓS/MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 
52 ALUNOS) SAÍDA DO 
POVOADO DE 
UMBURANINHA DOS 
INGÓS A MULUNGU DO 
MORRO NO PERÍODO DA 
TARDE E NOITE. 
TOTALIZANDO 34,20 

KM 752,40 6,90 5.191,56

(ROTEIRO DE 
IRO, POVOADO 

DO CHICÃO/MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 
53 ALUNOS) SAÍDA DO 
UMBUZEIRO, PASSANDO 
PELO POVOADO DE 
CHICÃO ATÉ O CENTRO 
DE MULUNGU DO MORRO 
COM IDA E VOLTA 

KM 384,12 6,83 2.623,54
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2.322,54 10 23.225,40 

3.245,93 10 32.459,30 

5.191,56 10 51.915,60 

2.623,54 10 26.235,40 



 

 

ROTEIRO FEITO TRÊS 
VEZES AO DIA, NOS 
PERÍODOS MANHÃ, 
TARDE E NOITE. 
TOTALIZANDO 17,46 
KM/DIA. 

46 163330 

(ROTEIRO DE VÁRZEA DO 
CERCO / MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 
50 ALUNOS) SAÍDA DO 
DISTRITO DE VÁRZEA DO 
CERCO PASSANDO 
PELOS POVOADOS DE 
MATA DA SERRA, SALINAS 
ATÉ A SEDE DO 
MUNICIPIO COM IDA E 
VOLTA NO PERÍ
MANHÃ. TOTALIZANDO 
63,0 KM/DIA. 

47 163302 

(ROTEIRO DE VILA DA 
CRUZ/SEDE PARA 
ATENDER 40 ALUNOS) 
SAÍDA DA VILA DA CRUZ 
PARA SEDE NOS  TRES 
TURNOS.  TOTALIZANDO 
22,74 KM/DIA. 

  
 

 
Valor total estimado: R$ 2.159.575,60 (dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, quinhentos 
e setenta e cinco reais e sessenta centavos)
 
4 DO PAGAMENTO: 
 
4.1. O Município de Mulungu do Morro/BA, providenciará o
até o quinto dia útil do mês subseqüente aos 
documentos fiscais devidamente atestados e 
do Município licitante. 

 
5 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
 
5.1 – Responder, por quaisquer danos
Município ou a terceiros, em função do objeto do contrato
  
5.2 – Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento 
das obrigações assumidas sem qualquer ônus à CONTRATANTE.
  
5.3 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
fizerem nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
  
5.4 – Substituir, sem ônus adicionais, no prazo máximo de até 24 horas, os 

ROTEIRO FEITO TRÊS 
VEZES AO DIA, NOS 
PERÍODOS MANHÃ, 
TARDE E NOITE. 
TOTALIZANDO 17,46 

(ROTEIRO DE VÁRZEA DO 
CERCO / MULUNGU DO 
MORRO PARA ATENDER 
50 ALUNOS) SAÍDA DO 
DISTRITO DE VÁRZEA DO 
CERCO PASSANDO 
PELOS POVOADOS DE 
MATA DA SERRA, SALINAS 
ATÉ A SEDE DO 
MUNICIPIO COM IDA E 
VOLTA NO PERÍODO DA 
MANHÃ. TOTALIZANDO 

KM 1.386,00 7,71 10.686,0
6

(ROTEIRO DE VILA DA 
CRUZ/SEDE PARA 
ATENDER 40 ALUNOS) 
SAÍDA DA VILA DA CRUZ 
PARA SEDE NOS  TRES 
TURNOS.  TOTALIZANDO 

 

KM 500,28 6,54 3.271,83

   
V. Total 

Estimado:

R$ 2.159.575,60 (dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, quinhentos 
e setenta e cinco reais e sessenta centavos). 

 

4.1. O Município de Mulungu do Morro/BA, providenciará o pagamento
até o quinto dia útil do mês subseqüente aos serviços, após a apresentação 
documentos fiscais devidamente atestados e com o aceite pelo Setor Administrativo 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado, 
Município ou a terceiros, em função do objeto do contrato firmado. 

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento 
das obrigações assumidas sem qualquer ônus à CONTRATANTE. 

itar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
fizerem nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do

Substituir, sem ônus adicionais, no prazo máximo de até 24 horas, os 
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10.686,0
6 10 106.860,60 

3.271,83 10 32.718,30 

V. Total 
Estimado: 

2.159.575,60 

R$ 2.159.575,60 (dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, quinhentos 

pagamento à contratada 
os, após a apresentação dos 

com o aceite pelo Setor Administrativo 

que venham a causar à União, Estado, 

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento 
 

itar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato. 

Substituir, sem ônus adicionais, no prazo máximo de até 24 horas, os serviços 



 

 

que estiverem em desacordo com o contrato e o
  
5.5 – Reparar, sem ônus adicionais, quaisquer danos causados à Administração, 
decorrentes de serviço irregular do objeto deste
  
5.6 – Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições dahabilitação.
 
5.7 – Obedecer às disposições estabelecidas para o transporte de estudantes contidas 
no Código de Trânsito Brasileiro, especialmente as contidas no seu Capítulo XIII.
 
5.8 – A licitante vencedor, deverá observar os seguintes procedimentos durante o 
transporte de escolar: 
 
a) Auxiliar os alunos que utilizam o transporte no embarcar e desembarcar do veículo, 
quando entrarem e saírem da escola em direção ao transporte e durante o percurso do 
itinerário; 
 
b) Auxiliar os alunos que utilizam o transporte, para 
direção ao acesso para o transporte e quando em direção ao acesso para suas 
residências. 
 
6 DO PRAZO E CONDIÇÕES 
 
6.1. O prazo de início da execução dos serviços será de até no máximo de
dias úteis, a partir da ordem de serviços emitida pelo setor responsável.

6.2.O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas 
e observados os termos deste edital e a legislação vigente, respondendo o 
inadimplente pelas conseqüências da inexecuç
neste edital. 

6.3.A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representantes do 
Município aqui licitante, especialmente designados pela autoridade competente.

6.4.Os responsáveis pela fiscalização verific
conferem com a descrição e especificação constantes dos anexos do edital, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
No que exceder à sua competência, comunicarão o fato ao Prefe
máximo de cinco dias, para adoção das medidas cabíveis.

6.5. A contratada é responsável por danos causados ao Município ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução 
por órgão do Município. 
 
6.7.O prazo de execução do objeto será de 10 (dez) meses, correspondendo 
exclusivamente, ao cronograma escolar do exercício em curso. O início da 

desacordo com o contrato e o Edital. 

Reparar, sem ônus adicionais, quaisquer danos causados à Administração, 
decorrentes de serviço irregular do objeto deste Edital. 

Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições dahabilitação.

Obedecer às disposições estabelecidas para o transporte de estudantes contidas 
no Código de Trânsito Brasileiro, especialmente as contidas no seu Capítulo XIII.

A licitante vencedor, deverá observar os seguintes procedimentos durante o 

a) Auxiliar os alunos que utilizam o transporte no embarcar e desembarcar do veículo, 
quando entrarem e saírem da escola em direção ao transporte e durante o percurso do 

b) Auxiliar os alunos que utilizam o transporte, para atravessar a rua quando em 
direção ao acesso para o transporte e quando em direção ao acesso para suas 

E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

O prazo de início da execução dos serviços será de até no máximo de
da ordem de serviços emitida pelo setor responsável.

6.2.O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas 
e observados os termos deste edital e a legislação vigente, respondendo o 
inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial, na forma contida 

6.3.A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representantes do 
Município aqui licitante, especialmente designados pela autoridade competente.

6.4.Os responsáveis pela fiscalização verificarão se os serviços pela contratada 
conferem com a descrição e especificação constantes dos anexos do edital, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
No que exceder à sua competência, comunicarão o fato ao Prefeito Municipal, no prazo 
máximo de cinco dias, para adoção das medidas cabíveis. 

A contratada é responsável por danos causados ao Município ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 

dade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução 

O prazo de execução do objeto será de 10 (dez) meses, correspondendo 
exclusivamente, ao cronograma escolar do exercício em curso. O início da 
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Reparar, sem ônus adicionais, quaisquer danos causados à Administração, 

Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições dahabilitação. 

Obedecer às disposições estabelecidas para o transporte de estudantes contidas 
no Código de Trânsito Brasileiro, especialmente as contidas no seu Capítulo XIII. 

A licitante vencedor, deverá observar os seguintes procedimentos durante o 

a) Auxiliar os alunos que utilizam o transporte no embarcar e desembarcar do veículo, 
quando entrarem e saírem da escola em direção ao transporte e durante o percurso do 

atravessar a rua quando em 
direção ao acesso para o transporte e quando em direção ao acesso para suas 

O prazo de início da execução dos serviços será de até no máximo de 05 (cinco) 
da ordem de serviços emitida pelo setor responsável. 

6.2.O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas 
e observados os termos deste edital e a legislação vigente, respondendo o 

ão total ou parcial, na forma contida 

6.3.A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representantes do 
Município aqui licitante, especialmente designados pela autoridade competente. 

arão se os serviços pela contratada 
conferem com a descrição e especificação constantes dos anexos do edital, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

ito Municipal, no prazo 

A contratada é responsável por danos causados ao Município ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 

dade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução 

O prazo de execução do objeto será de 10 (dez) meses, correspondendo 
exclusivamente, ao cronograma escolar do exercício em curso. O início da 



 

 

execução dos trabalhos será feito mediante Ordem de Início de Serviço expedida 
pela Secretaria Municipal de Educação.

 
7 DOS ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
 
7.1 – Os serviços que compõe este termo de referência deverão ser todos de boa 
qualidade e de acordo com as normas legai
Brasileiro, especialmente as contidas no seu Capítulo XIII.
 
Mulungu do Morro – BA, 02 de Dezembro de 2021

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abalhos será feito mediante Ordem de Início de Serviço expedida 
pela Secretaria Municipal de Educação. 

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 

s que compõe este termo de referência deverão ser todos de boa 
o com as normas legais vigentes contidas no Código de Trânsito 

Brasileiro, especialmente as contidas no seu Capítulo XIII. 

02 de Dezembro de 2021. 

 
Ana Lúcia de Araújo Amador 

Secretária de Educação 
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abalhos será feito mediante Ordem de Início de Serviço expedida 

s que compõe este termo de referência deverão ser todos de boa 
contidas no Código de Trânsito 



 

 

 
À  
Prefeirura Municipal de Mulungu do Morro
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante) dorava
fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, 
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
 
1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de m
independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 
de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquerpessoa;
 
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 
3. que não tentei, por qualquer 
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou 
nãodela; 
 
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação doobjeto;
 
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no 
todo ou em parte, direta ou 
integrante do órgãa licitante 
 
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho 
plenos poderes e informações parafirmá
 
Local, data 
 
 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
 

Mulungu do Morro/BA 
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 008/2021 

 
 

ANEXO II 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para 
fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, 
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de m
independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 
de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquerpessoa; 

tenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou 

que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no 
a ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação doobjeto;

que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

 antes da abertura oficial das propostas;e 

que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho 
plenos poderes e informações parafirmá-la. 

Razão Social CNPJ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
nte denominado (Licitante) para 

fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, 

a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 
independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 

tenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 

meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou 

que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no 
a ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação doobjeto; 

que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 



 

 

 
 
À  
Prefeirura Municipal de Mulungu do Morro
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR N.º

(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)
 
 
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins 
da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento 
de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação, e ainda: 
 
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 
123/06, declaramos: 
 
( ) Que não possuímos a condição de microempresa 
porte. 
 
( ) Que estamos enquadrados na condição de microempresa
incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
 
( ) Que estamos enquadrados na condição de 
estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 
123/06. 
 
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada
Complementar 147/2014, caso haja 
e trabalhista, teremos o prazo de 
momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, cientes de qu
previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
na Lei Federal 8.666/93. 
 
Local, data 
 
 
Razão Social CNPJ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empre
 
 
 
 

Mulungu do Morro/BA 
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 008/2021 

ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR N.º

123/06) 
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins 
da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento 

as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 

Que não possuímos a condição de microempresa nem a de empresa de pequeno 

Que estamos enquadrados na condição de microempresa 
incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Que estamos enquadrados na condição de empresa de pequeno porte
estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 

1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada
Complementar 147/2014, caso haja restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 

cientes de que a não-regularização da documentação
previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR N.º 

(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins 
da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento 

as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 

nem a de empresa de pequeno 

 e que não estamos 
incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

eno porte e que não 
estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 

1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei 
vação da nossa regularidade fiscal 

, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 

regularização da documentação, no prazo 
previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 



 

 

 
 
À  
Prefeirura Municipal de Mulungu do Morro
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 
 
 
 

 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA 
CERTAME 

 
 
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímoso(a)
............................. 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº 
.........................,expedido pela
Físicas do Ministério da Fazenda,
nº como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes parapraticar todos os 
atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra
documentos,  negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certameetc). 
 
 
Local, data 
 
 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Mulungu do Morro/BA 
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 008/2021 

ANEXO IV 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO 
CERTAME – CREDENCIAMENTO 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímoso(a)

(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº 
pela ............., devidamente inscritono Cadastro

Fazenda, sob o nº....., residente à ...................................................,
como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes parapraticar todos os 

atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo
proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra

tos,  negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

Razão Social CNPJ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímoso(a) Senhor(a), 

(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº 
Cadastro de Pessoas 

..................................................., 
como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes parapraticar todos os 

atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 
proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar 

tos,  negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 



 

 

 
 
À  
Prefeirura Municipal de Mulungu do Morro
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS

 
 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), em 
cumprimento do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 
e no art. 87, inciso IV do mesmo diploma, declaramos:
 
Ter o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação
presente edital.  
 
Ter o pleno conhecimento e atendimento às exigências de ha
forma do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a
assim também como, temos conhecimento dos demais benefícios estabelecidos na Lei 
Complementar nº 123/06 e suas alterações.
 
 
Local, data 
 
 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Mulungu do Morro/BA 
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 008/2021 

 
 
 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), em 
cumprimento do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e em face do quanto disposto noart. 96 
e no art. 87, inciso IV do mesmo diploma, declaramos: 

o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação

o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na 
forma do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal, 
assim também como, temos conhecimento dos demais benefícios estabelecidos na Lei 
Complementar nº 123/06 e suas alterações. 

Razão Social CNPJ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), em 

e em face do quanto disposto noart. 96 

o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação estabelecidos no 

bilitação, ressalvada, na 
existência de restrição fiscal, 

assim também como, temos conhecimento dos demais benefícios estabelecidos na Lei 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 



 

 

 
 
À  
Prefeirura Municipal de Mulungu do Morro
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 
 
 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

 
 
(Identificação completa do r
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), 
declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
Federal nº 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ouinsalubre, 
 
(   ) nem menor de 16 anos. 
 
(   ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a 

data. 

 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Mulungu do Morro/BA 
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 008/2021 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), 
declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do 

Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
Federal nº 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, 

 

) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Local, 

Razão Social CNPJ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR 

epresentante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), 
declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do 

Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
Federal nº 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, 

partir de 14 anos. Local, 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 



 

 

MINUTA DE CONTRATO DE N° xxxx/20xx.

  
 
O MUNICÍPIO DE xxx,inscrita no CNPJ Nº xx.xxx.xxx/xxxx
seguir denominado CONTRATANTE
Empresa ..xxxxxxxxxxxxx...., CNPJ nº..xxxxxxxxxxx..,
Inscrição Municipal nº ..xxxxxxxxxxxx.., estabelecida à Rua ..xxxxxxxxxxxxxxxxx.., doravante 
simplesmente denominada CONTRATADA, aqui representada pelo Sr. .xxxxxxxxxxx.., CPF nº 
..xxxxxxxxxxxx., considerando as ex
alterações posteriores, atos conseqüentes, considerando o 
008/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL
empreitada por preços unitári
nº _xxxxx_/20xx, com todas as suas peças, despachos, pronunciamentos e pareceres, todos 
integrantes deste instrumento, como se transcritos estivesse, resolvem celebrar, como 
efetivamente o fazem, o presente 
cláusulas e condições adiante estipuladas e que reciprocamente outorgam e aceitam.
 
DA FINALIDADE - O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o 
relacionamento contratual com 
Proposta de Preços da CONTRATADA.
 
DO FUNDAMENTO LEGAL 
Pregão Presencial nº xxxxx/2021, do tipo 
do EDITAL, constante no Processo Administrativo acima mencionado, submetendo
partes às disposições constantes da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e às cláusulas e condições 
aqui estabelecidas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
 
Constitui objeto do presente CONTRATO a ...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..., tudo em 
conformidade com o que estabelece o Edital do Pregão Presencial nº xxxxx/2021 e a Proposta 
Orçamentária da vencedora, todos componentes do presente contrato.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
 
Os serviços contratados serão executados de modo parcelado, sob a forma de
indireta, no regime empreitada por preços unitários, 
pelo Município, devendo a Contratada tomar todas as medidas para assegurar um c
qualidade adequado. 
 
CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
 
O preço estimado correspondente à prestação dos serviços do objeto contratual são os 
constantes da Proposta de Preços da CONTRATADA, aceita na licitação acima referida, 

 
ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO DE N° xxxx/20xx. 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO
SI CECLEBRAM DE UM LADO 
DE xxx, E DE OUTRO LA
..xxxxxxxx.. 

inscrita no CNPJ Nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. xxx

Empresa ..xxxxxxxxxxxxx...., CNPJ nº..xxxxxxxxxxx.., Inscrição Estadual nº ..xxxxxxxxxxxxx.., 
Inscrição Municipal nº ..xxxxxxxxxxxx.., estabelecida à Rua ..xxxxxxxxxxxxxxxxx.., doravante 
simplesmente denominada CONTRATADA, aqui representada pelo Sr. .xxxxxxxxxxx.., CPF nº 
..xxxxxxxxxxxx., considerando as expressas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 com suas 
alterações posteriores, atos conseqüentes, considerando o Edital do Pregão Eletrônico nº 

MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de execução indireta, no regime 
empreitada por preços unitários, considerando, por fim, o teor do processo administrativo de 

, com todas as suas peças, despachos, pronunciamentos e pareceres, todos 
integrantes deste instrumento, como se transcritos estivesse, resolvem celebrar, como 

em, o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, que se regerá pelas 
cláusulas e condições adiante estipuladas e que reciprocamente outorgam e aceitam.

O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o 
relacionamento contratual com vistas à execução dos trabalhos definidos e especificados na 
Proposta de Preços da CONTRATADA. 

 - Esta adjudicação decorre de licitação sob a modalidade de 
Pregão Presencial nº xxxxx/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos e condiç
do EDITAL, constante no Processo Administrativo acima mencionado, submetendo
partes às disposições constantes da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e às cláusulas e condições 

DO OBJETO 

nte CONTRATO a ...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..., tudo em 
conformidade com o que estabelece o Edital do Pregão Presencial nº xxxxx/2021 e a Proposta 
Orçamentária da vencedora, todos componentes do presente contrato. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

Os serviços contratados serão executados de modo parcelado, sob a forma de
, no regime empreitada por preços unitários, atendidas as especificações fornecidas 

pelo Município, devendo a Contratada tomar todas as medidas para assegurar um c

DO PREÇO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O preço estimado correspondente à prestação dos serviços do objeto contratual são os 
constantes da Proposta de Preços da CONTRATADA, aceita na licitação acima referida, 

 

P.M.M.M.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE 
SI CECLEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO 

, E DE OUTRO LADO A EMPRESA 

xx, com sede na xxxxxxx, nº xxx, a 
, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. xxx, e a 

Inscrição Estadual nº ..xxxxxxxxxxxxx.., 
Inscrição Municipal nº ..xxxxxxxxxxxx.., estabelecida à Rua ..xxxxxxxxxxxxxxxxx.., doravante 
simplesmente denominada CONTRATADA, aqui representada pelo Sr. .xxxxxxxxxxx.., CPF nº 

pressas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 com suas 
Edital do Pregão Eletrônico nº 

, sob a forma de execução indireta, no regime 
processo administrativo de 

, com todas as suas peças, despachos, pronunciamentos e pareceres, todos 
integrantes deste instrumento, como se transcritos estivesse, resolvem celebrar, como 

, que se regerá pelas 
cláusulas e condições adiante estipuladas e que reciprocamente outorgam e aceitam. 

O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o 
vistas à execução dos trabalhos definidos e especificados na 

Esta adjudicação decorre de licitação sob a modalidade de 
, nos termos e condições 

do EDITAL, constante no Processo Administrativo acima mencionado, submetendo-se as 
partes às disposições constantes da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e às cláusulas e condições 

nte CONTRATO a ...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..., tudo em 
conformidade com o que estabelece o Edital do Pregão Presencial nº xxxxx/2021 e a Proposta 

Os serviços contratados serão executados de modo parcelado, sob a forma de execução 
atendidas as especificações fornecidas 

pelo Município, devendo a Contratada tomar todas as medidas para assegurar um controle de 

DO PREÇO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

O preço estimado correspondente à prestação dos serviços do objeto contratual são os 
constantes da Proposta de Preços da CONTRATADA, aceita na licitação acima referida, cujas 



 

 

planilhas constituem os anexos integrantes deste instrumento, devidamente rubricados pelos 
representantes das partes contratantes, ou seja, a monta de R$ 
..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
 
§ 1º - O pagamento será efetuado de modo parcelado, até 
a execução dos serviços, de acordo com as autorizações expedidas no período, a partir da 
apresentação da documentação necessária a sua liquidação, qual seja:
 
• Carta de encaminhamento dos documentos;
• Respectivas ordens de se
unidade solicitante; 
• Comprovante de inexistência de débito com a Fazenda Federal;
• Comprovante de inexistência de débito de contribuição do FGTS;
• Comprovante do recolhimento da contribuição do CNDT;
• Comprovante de inexistência de débito com as Fazendas Estadual e Municipal.

 
§2º- Será observado o prazo até o quinto dia útil do mês subseqüente ao serviço para o 
pagamento, contados a partir da data da emissão da nota fiscal ou fatura recebida pelo 
Município. 
 
§3º- O Município observará para que o Cronograma máximo por período, esteja e 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros da LOA e PPA vigentes. Nos 
exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados n
Orçamento Geral do Município ou no Plano Plurianual de Investimento.
 
§4º- Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista nessa cláusula, 
deverão ser atualizados financeiramente, pelos índices de variação do IPCA / IBGE em vigor, 
adotados pela legislação federal regedora da ordem econômica, após decorridos 30 dias da 
data da emissão da nota fiscal ou fatura recebida pelo Município, até a data do efetivo 
pagamento. 
 
§5º- De acordo com o Art. 3º da Lei Federal Nº. 10.192, de 14 de març
em que seja parte órgão ou entidade Administrativa Pública direta ou indireta da União, 
Estados, Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustado ou corrigidos monetariamente de 
acordo com as disposições desta Lei, e, no que com 
8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
I -O preço ofertado na proposta da licitante vencedora será fixo e irreajustável, podendo, 
contudo, ser revisto, desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 
previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº. 8.666/93.
 
II - O valor deste CONTRATO correrá à conta da dotação orçamentária: ..xxxxxxxxxxx..;  
Projeto/Atividade nº ..xxxxx., Elemento de Despesa nº ..xxxxxxxx.., Fonte nº ...xxxxxx....

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
 
O presente instrumento de contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
do recebimento da “Ordem de Serviço” expedida pela Prefeitura Municipal de Mulungu do 
Morro, podendo ser prorrogado na
 

planilhas constituem os anexos integrantes deste instrumento, devidamente rubricados pelos 
representantes das partes contratantes, ou seja, a monta de R$ 
..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.. 

O pagamento será efetuado de modo parcelado, até o quinto dia útil do mês subseqüente 
, de acordo com as autorizações expedidas no período, a partir da 

apresentação da documentação necessária a sua liquidação, qual seja: 

Carta de encaminhamento dos documentos; 
Respectivas ordens de serviço, Nota Fiscal Eletrônica, devidamente atestada pela 

Comprovante de inexistência de débito com a Fazenda Federal; 
Comprovante de inexistência de débito de contribuição do FGTS; 
Comprovante do recolhimento da contribuição do CNDT; 

omprovante de inexistência de débito com as Fazendas Estadual e Municipal.

Será observado o prazo até o quinto dia útil do mês subseqüente ao serviço para o 
pagamento, contados a partir da data da emissão da nota fiscal ou fatura recebida pelo 

O Município observará para que o Cronograma máximo por período, esteja e 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros da LOA e PPA vigentes. Nos 
exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados n
Orçamento Geral do Município ou no Plano Plurianual de Investimento. 

Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista nessa cláusula, 
deverão ser atualizados financeiramente, pelos índices de variação do IPCA / IBGE em vigor, 

otados pela legislação federal regedora da ordem econômica, após decorridos 30 dias da 
data da emissão da nota fiscal ou fatura recebida pelo Município, até a data do efetivo 

De acordo com o Art. 3º da Lei Federal Nº. 10.192, de 14 de março de 2001, os contratos 
em que seja parte órgão ou entidade Administrativa Pública direta ou indireta da União, 
Estados, Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustado ou corrigidos monetariamente de 
acordo com as disposições desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei Federal Nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993.  

O preço ofertado na proposta da licitante vencedora será fixo e irreajustável, podendo, 
contudo, ser revisto, desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

vistas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº. 8.666/93. 

O valor deste CONTRATO correrá à conta da dotação orçamentária: ..xxxxxxxxxxx..;  
Projeto/Atividade nº ..xxxxx., Elemento de Despesa nº ..xxxxxxxx.., Fonte nº ...xxxxxx....

DO PRAZO 

O presente instrumento de contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
do recebimento da “Ordem de Serviço” expedida pela Prefeitura Municipal de Mulungu do 

orro, podendo ser prorrogado na forma prevista em lei. 
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planilhas constituem os anexos integrantes deste instrumento, devidamente rubricados pelos 
representantes das partes contratantes, ou seja, a monta de R$ 

into dia útil do mês subseqüente 
, de acordo com as autorizações expedidas no período, a partir da 

rviço, Nota Fiscal Eletrônica, devidamente atestada pela 

 

omprovante de inexistência de débito com as Fazendas Estadual e Municipal. 

Será observado o prazo até o quinto dia útil do mês subseqüente ao serviço para o 
pagamento, contados a partir da data da emissão da nota fiscal ou fatura recebida pelo 

O Município observará para que o Cronograma máximo por período, esteja e 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros da LOA e PPA vigentes. Nos 
exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados no 

Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista nessa cláusula, 
deverão ser atualizados financeiramente, pelos índices de variação do IPCA / IBGE em vigor, 

otados pela legislação federal regedora da ordem econômica, após decorridos 30 dias da 
data da emissão da nota fiscal ou fatura recebida pelo Município, até a data do efetivo 

o de 2001, os contratos 
em que seja parte órgão ou entidade Administrativa Pública direta ou indireta da União, 
Estados, Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustado ou corrigidos monetariamente de 

ela não conflitarem, da Lei Federal Nº. 

O preço ofertado na proposta da licitante vencedora será fixo e irreajustável, podendo, 
contudo, ser revisto, desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

O valor deste CONTRATO correrá à conta da dotação orçamentária: ..xxxxxxxxxxx..;  
Projeto/Atividade nº ..xxxxx., Elemento de Despesa nº ..xxxxxxxx.., Fonte nº ...xxxxxx.... 

O presente instrumento de contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
do recebimento da “Ordem de Serviço” expedida pela Prefeitura Municipal de Mulungu do 



 

 

Parágrafo primeiro: O prazo de execução do objeto será de 10 (dez) meses, 
correspondendo exclusivamente, ao cronograma escolar do exercício em curso. O início 
da execução dos trabalhos será feito mediante Ordem de Início de Serviço expedida pela 
Secretaria Municipal de Educação.
 
Parágrafo Segundo:  O contrato poderá ter o prazo de execução prorrogado, por sucessivos 
períodos até o limite de 05 (cinco) anos, caso se verifiquem as condições previstas no § 1º do 
art. 57 e seus incisos, bem como no §5º d
aditivos ao pacto original. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E PUBLICAÇAO DO EXTRATO DO 
CONTRATO 
 
Os termos desse contrato estão vinculados ao Edital do Processo Licitatório, na modalidade 
Pregão Presencial nº xxxx/xxxx, oriundo do processo administrativo nº xxxxx/xxxx.
 
O extrato do presente contrato será publicado na Imprensa Oficial, no prazo definido na Lei n. 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE POR PREJUÍZOS DECORRENTES DA 
PARALIZAÇÃO: 
 
Ocorrendo imotivada paralisação dos serviços, ora contratados, sem que a CONTRATANTE, 
para tal tenha contribuído, e sem que tenham ocorrido Fatos Imprevistos ou Imprevisíveis, que 
amparem a situação da CONTRATADA, disso resultando prejuízo para 
responderá a CONTRATADA, integralmente, pelos citados prejuízos obrigando
obriga, expressamente, a ressarci

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES e RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

 
Obriga-se a CONTRATADA a executar rigorosamente e
as disposições do presente CONTRATO, além dos anexos do Edital da correspondente 
Licitação, obrigando-se especificamente a:
 
a) Responder financeiramente, inclusive na via judicial, sem prejuízo de medidas outras 
que possam ser adotadas, por quaisquer danos que possam causar à CONTRATANTE ou a 
terceiros, em função da execução do objeto deste Contrato.
 
b) Executar os serviços de acordo com as Especificações técnicas e Proposta 
apresentada e demais elementos técnicos, obedece
assim como as determinações da CONTRATANTE e a legislação pertinente;
 
c) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, obedecidos os limites 
legais. 
 
d) Responder por todos os ônus e obrigações concernente
previdenciária, tributária e trabalhista.
 
e) Manter permanentemente preposto indicado em sua proposta, ou outra equivalente, 
que, assuma perante a fiscalização da CONTRATANTE a responsabilidade legal dos serviços, 

O prazo de execução do objeto será de 10 (dez) meses, 
correspondendo exclusivamente, ao cronograma escolar do exercício em curso. O início 
da execução dos trabalhos será feito mediante Ordem de Início de Serviço expedida pela 

etaria Municipal de Educação. 

O contrato poderá ter o prazo de execução prorrogado, por sucessivos 
períodos até o limite de 05 (cinco) anos, caso se verifiquem as condições previstas no § 1º do 
art. 57 e seus incisos, bem como no §5º do art. 79, da Lei nº 8.666/93, firmando

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E PUBLICAÇAO DO EXTRATO DO 

Os termos desse contrato estão vinculados ao Edital do Processo Licitatório, na modalidade 
egão Presencial nº xxxx/xxxx, oriundo do processo administrativo nº xxxxx/xxxx.

O extrato do presente contrato será publicado na Imprensa Oficial, no prazo definido na Lei n. 

DA RESPONSABILIDADE POR PREJUÍZOS DECORRENTES DA 

Ocorrendo imotivada paralisação dos serviços, ora contratados, sem que a CONTRATANTE, 
para tal tenha contribuído, e sem que tenham ocorrido Fatos Imprevistos ou Imprevisíveis, que 
amparem a situação da CONTRATADA, disso resultando prejuízo para 
responderá a CONTRATADA, integralmente, pelos citados prejuízos obrigando
obriga, expressamente, a ressarci-los. 

DAS OBRIGAÇÕES e RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

se a CONTRATADA a executar rigorosamente e cumprir tempestivamente os serviços e 
as disposições do presente CONTRATO, além dos anexos do Edital da correspondente 

se especificamente a: 

Responder financeiramente, inclusive na via judicial, sem prejuízo de medidas outras 
sam ser adotadas, por quaisquer danos que possam causar à CONTRATANTE ou a 

terceiros, em função da execução do objeto deste Contrato. 

Executar os serviços de acordo com as Especificações técnicas e Proposta 
apresentada e demais elementos técnicos, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas, 
assim como as determinações da CONTRATANTE e a legislação pertinente;

Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, obedecidos os limites 

Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações cíveis, 
previdenciária, tributária e trabalhista. 

Manter permanentemente preposto indicado em sua proposta, ou outra equivalente, 
que, assuma perante a fiscalização da CONTRATANTE a responsabilidade legal dos serviços, 
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O prazo de execução do objeto será de 10 (dez) meses, 
correspondendo exclusivamente, ao cronograma escolar do exercício em curso. O início 
da execução dos trabalhos será feito mediante Ordem de Início de Serviço expedida pela 

O contrato poderá ter o prazo de execução prorrogado, por sucessivos 
períodos até o limite de 05 (cinco) anos, caso se verifiquem as condições previstas no § 1º do 

o art. 79, da Lei nº 8.666/93, firmando-se para tanto, 

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E PUBLICAÇAO DO EXTRATO DO 

Os termos desse contrato estão vinculados ao Edital do Processo Licitatório, na modalidade 
egão Presencial nº xxxx/xxxx, oriundo do processo administrativo nº xxxxx/xxxx. 

O extrato do presente contrato será publicado na Imprensa Oficial, no prazo definido na Lei n. 

DA RESPONSABILIDADE POR PREJUÍZOS DECORRENTES DA 

Ocorrendo imotivada paralisação dos serviços, ora contratados, sem que a CONTRATANTE, 
para tal tenha contribuído, e sem que tenham ocorrido Fatos Imprevistos ou Imprevisíveis, que 
amparem a situação da CONTRATADA, disso resultando prejuízo para a CONTRATANTE, 
responderá a CONTRATADA, integralmente, pelos citados prejuízos obrigando-se como se 

DAS OBRIGAÇÕES e RESPONSABILIDADES DAS PARTES:  

cumprir tempestivamente os serviços e 
as disposições do presente CONTRATO, além dos anexos do Edital da correspondente 

Responder financeiramente, inclusive na via judicial, sem prejuízo de medidas outras 
sam ser adotadas, por quaisquer danos que possam causar à CONTRATANTE ou a 

Executar os serviços de acordo com as Especificações técnicas e Proposta 
ndo rigorosamente as Normas Técnicas, 

assim como as determinações da CONTRATANTE e a legislação pertinente; 

Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, obedecidos os limites 

s às legislações cíveis, 

Manter permanentemente preposto indicado em sua proposta, ou outra equivalente, 
que, assuma perante a fiscalização da CONTRATANTE a responsabilidade legal dos serviços, 



 

 

até a entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de 
emergência que se torne necessária.
 
f) Substituir, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, os objetos que 
comprovadamente sejam julgados inadequados pela fiscalização, dentro do prazo
48 horas. 
 
g) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação;

 
h) Obedecer às disposições estabelecidas para o transporte de estudantes contidas no 
Código de Trânsito Brasileiro, esp

 
i) A licitante vencedor, deverá observar os seguintes procedimentos durante o transporte 
de escolar: 

 
i1) Auxiliar os alunos que utilizam o transporte no embarcar e desembarcar do veículo, quando 
entrarem e saírem da escola em direção ao transporte e durante o percurso do itinerário;
 
i2) Auxiliar os alunos que utilizam o transporte, para atravessar a rua quando em direção ao 
acesso para o transporte e quando em direção ao acesso para suas residências.

 
Obriga-se a CONTRATANTE:

 
a) Efetuar os pagamentos nos prazos e condições aqui previstos;
 
b) Constituem direitos e prerrogativas do Município, além dos previstos em outras leis, os 
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, que a CONTRATADA 
aceita e a eles se submete. 

 
§1º - À CONTRATADA poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente 
previstas na Lei nº 8.666 de 21.06.93, e as especificadas no Edital da Licitação que originou o 
presente Contrato. 
 
§2º - O Município poderá aplicar mul
execução total ou parcial, nos termos dos artigos 86 e 87, inciso II da Lei nº 8.666/93, na 
seguinte gradação: 
 
I - Em caso de inadimplemento ou inexecução total: 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.
 
II - Em caso de inexecução parcial dos serviços: 2% (dois por cento) do valor da parte não 
executada do Contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias 
contratuais. 
 
III - Em caso de mora ou atraso na execução: 2% (dois por cento) incidente sobre o valor da 
etapa ou fase em atraso. 
 
IV - Demais sanções administrativas estabelecidas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.
 

itiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de 
emergência que se torne necessária. 

Substituir, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, os objetos que 
comprovadamente sejam julgados inadequados pela fiscalização, dentro do prazo

Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

às disposições estabelecidas para o transporte de estudantes contidas no 
Código de Trânsito Brasileiro, especialmente as contidas no seu Capítulo XIII.

A licitante vencedor, deverá observar os seguintes procedimentos durante o transporte 

Auxiliar os alunos que utilizam o transporte no embarcar e desembarcar do veículo, quando 
da escola em direção ao transporte e durante o percurso do itinerário;

i2) Auxiliar os alunos que utilizam o transporte, para atravessar a rua quando em direção ao 
acesso para o transporte e quando em direção ao acesso para suas residências.

CONTRATANTE: 

Efetuar os pagamentos nos prazos e condições aqui previstos; 

Constituem direitos e prerrogativas do Município, além dos previstos em outras leis, os 
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, que a CONTRATADA 

À CONTRATADA poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente 
previstas na Lei nº 8.666 de 21.06.93, e as especificadas no Edital da Licitação que originou o 

O Município poderá aplicar multa à CONTRATADA em caso de atraso injustificado na 
execução total ou parcial, nos termos dos artigos 86 e 87, inciso II da Lei nº 8.666/93, na 

Em caso de inadimplemento ou inexecução total: 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei. 

Em caso de inexecução parcial dos serviços: 2% (dois por cento) do valor da parte não 
executada do Contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias 

Em caso de mora ou atraso na execução: 2% (dois por cento) incidente sobre o valor da 

Demais sanções administrativas estabelecidas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.
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itiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de 

Substituir, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, os objetos que 
comprovadamente sejam julgados inadequados pela fiscalização, dentro do prazo máximo de 

Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

às disposições estabelecidas para o transporte de estudantes contidas no 
ecialmente as contidas no seu Capítulo XIII. 

A licitante vencedor, deverá observar os seguintes procedimentos durante o transporte 

Auxiliar os alunos que utilizam o transporte no embarcar e desembarcar do veículo, quando 
da escola em direção ao transporte e durante o percurso do itinerário; 

i2) Auxiliar os alunos que utilizam o transporte, para atravessar a rua quando em direção ao 
acesso para o transporte e quando em direção ao acesso para suas residências. 

Constituem direitos e prerrogativas do Município, além dos previstos em outras leis, os 
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, que a CONTRATADA 

À CONTRATADA poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente 
previstas na Lei nº 8.666 de 21.06.93, e as especificadas no Edital da Licitação que originou o 

ta à CONTRATADA em caso de atraso injustificado na 
execução total ou parcial, nos termos dos artigos 86 e 87, inciso II da Lei nº 8.666/93, na 

Em caso de inadimplemento ou inexecução total: 5% (cinco por cento) do valor do contrato, 

Em caso de inexecução parcial dos serviços: 2% (dois por cento) do valor da parte não 
executada do Contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias 

Em caso de mora ou atraso na execução: 2% (dois por cento) incidente sobre o valor da 

Demais sanções administrativas estabelecidas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93. 



 

 

§3º - Em caso de atraso, na execução d
cobradas serão, de logo, deduzidas das Faturas correspondentes à época e às etapas, em 
atraso. 
 
§4º – Reserva-se à CONTRATANTE o direito de cobrar, através de processo de execução, as 
importâncias devidas pela CON
prestada. 
 
§5º – Esgotados todos os prazos, que lhe tiverem sido concedidos, para complementação do 
objeto contratual a CONTRATADA ficará, automaticamente, impedida de participar de novas 
licitações, enquanto não cumprir, integralmente as obrigações aqui assumidas.
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
 
A CONTRATANTE exercerá a Fiscalização da execução do objeto do CONTRATO, mediante 
pessoal especializado, designado para tal fim pelo MUNICÍPIO, sem que
responsabilidade da CONTRATADA. Esta Fiscalização será exercida, no exclusivo interesse da 
Administração, representada, na oportunidade, pela CONTRATANTE, sendo que na ocorrência 
de qualquer irregularidade, não deverá o fato importar
Municipal, ou de seus Agentes de Prepostos, salvo a hipótese de ser caracterizada a omissão 
destes. 
 
§1º – Reserva-se à Fiscalização o direito e a autoridade, para resolver qualquer caso duvidoso 
ou omisso, não previsto, no Edital de Licitação, neste CONTRATO, nas Leis, Regulamentos, 
Especificações ou tudo quanto, direta ou indiretamente, se relacione com o objeto deste 
CONTRATO; bem assim o direito de intervir na execução, quando se constatar incapacidade 
técnica da CONTRATADA e seus prepostos e empregados, sem que a CONTRTATADA faça 
jus a qualquer indenização. 
 
§2º – As atribuições da Fiscalização, ressalvadas as disposições constantes no caput desta 
Cláusula e seu Parágrafo Primeiro, são:
 
a) Relatar em tempo hábil, ocor

desenvolvimento da aquisição.
b) Esclarecer prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, 

através de correspondência protocolada.
c) Expedir por escrito, as determinações e comun

determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.
 
d) Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado ou não especificado e estipular prazo para 

sua retificação. 
 
e) Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral

 
f) Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os objetos contratados.

 
CLÁUSULA NONA – DAS TRANSFERÊNCIAS E SUB

 
É admitido, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA a sub
aquisição, desde que previamente autorizado pela Administração.

 

Em caso de atraso, na execução do objeto deste CONTRATO, as multas a serem 
cobradas serão, de logo, deduzidas das Faturas correspondentes à época e às etapas, em 

se à CONTRATANTE o direito de cobrar, através de processo de execução, as 
importâncias devidas pela CONTRATADA, ressalvada a cobrança direta, através da garantia 

Esgotados todos os prazos, que lhe tiverem sido concedidos, para complementação do 
objeto contratual a CONTRATADA ficará, automaticamente, impedida de participar de novas 

s, enquanto não cumprir, integralmente as obrigações aqui assumidas.

DA FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATANTE exercerá a Fiscalização da execução do objeto do CONTRATO, mediante 
pessoal especializado, designado para tal fim pelo MUNICÍPIO, sem que reduza, nem exclua, a 
responsabilidade da CONTRATADA. Esta Fiscalização será exercida, no exclusivo interesse da 
Administração, representada, na oportunidade, pela CONTRATANTE, sendo que na ocorrência 
de qualquer irregularidade, não deverá o fato importar co-responsabilidade do Poder Público 
Municipal, ou de seus Agentes de Prepostos, salvo a hipótese de ser caracterizada a omissão 

se à Fiscalização o direito e a autoridade, para resolver qualquer caso duvidoso 
o, no Edital de Licitação, neste CONTRATO, nas Leis, Regulamentos, 

Especificações ou tudo quanto, direta ou indiretamente, se relacione com o objeto deste 
CONTRATO; bem assim o direito de intervir na execução, quando se constatar incapacidade 

NTRATADA e seus prepostos e empregados, sem que a CONTRTATADA faça 

As atribuições da Fiscalização, ressalvadas as disposições constantes no caput desta 
Cláusula e seu Parágrafo Primeiro, são: 

Relatar em tempo hábil, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldade no 
desenvolvimento da aquisição. 
Esclarecer prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, 
através de correspondência protocolada. 
Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA, 
determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado ou não especificado e estipular prazo para 

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato. 

Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os objetos contratados.

DAS TRANSFERÊNCIAS E SUB-CONTRATAÇÕES

É admitido, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA a sub-contratação de parte da 
que previamente autorizado pela Administração. 
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o objeto deste CONTRATO, as multas a serem 
cobradas serão, de logo, deduzidas das Faturas correspondentes à época e às etapas, em 

se à CONTRATANTE o direito de cobrar, através de processo de execução, as 
TRATADA, ressalvada a cobrança direta, através da garantia 

Esgotados todos os prazos, que lhe tiverem sido concedidos, para complementação do 
objeto contratual a CONTRATADA ficará, automaticamente, impedida de participar de novas 

s, enquanto não cumprir, integralmente as obrigações aqui assumidas. 

A CONTRATANTE exercerá a Fiscalização da execução do objeto do CONTRATO, mediante 
reduza, nem exclua, a 

responsabilidade da CONTRATADA. Esta Fiscalização será exercida, no exclusivo interesse da 
Administração, representada, na oportunidade, pela CONTRATANTE, sendo que na ocorrência 

responsabilidade do Poder Público 
Municipal, ou de seus Agentes de Prepostos, salvo a hipótese de ser caracterizada a omissão 

se à Fiscalização o direito e a autoridade, para resolver qualquer caso duvidoso 
o, no Edital de Licitação, neste CONTRATO, nas Leis, Regulamentos, 

Especificações ou tudo quanto, direta ou indiretamente, se relacione com o objeto deste 
CONTRATO; bem assim o direito de intervir na execução, quando se constatar incapacidade 

NTRATADA e seus prepostos e empregados, sem que a CONTRTATADA faça 

As atribuições da Fiscalização, ressalvadas as disposições constantes no caput desta 

rências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldade no 

Esclarecer prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, 

icações dirigidas à CONTRATADA, 
determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas. 

Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado ou não especificado e estipular prazo para 

Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os objetos contratados. 

CONTRATAÇÕES 

contratação de parte da 



 

 

Parágrafo Único - Havendo sub
contratado ficará a cargo da CONTRATADA, que deve apresentar sua fatura perante o 
Município a fim de receber o Crédito.
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

 
O Recebimento Definitivo do objeto contratual dar
constantes dos Art. 73 e 74, da Lei Federal n° 8.666/93, e observados os seguintes prazos e 
critérios: 
 
O recebimento definitivo do objeto será promovido pelo Município, através da Secretaria 
responsável pela ordem de serviço, que verificará e atestará o cumprimento de todas as 
exigências contratuais, emitindo termo circunstanciado, após o decurso do prazo de 
observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais;
 
O município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição em desacordo as 
especificações do objeto da licitação e as disposições do respectivo Edital; O termo de 
recebimento será registrado em Livro próprio do Município;
 
Parágrafo Único – O recebimento Definitivo não isentará a CONTRATADA das 
responsabilidades previstas, nos Artigos 441 e 618 do Código Civil Brasileiro.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e neste Edital, a CONTRATADA ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução 
parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
 
I – advertência; 
II – multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, recolhida no prazo de 
15 (quinze) dias, contados da data da comunicação oficial;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com 
órgãos da Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquan
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que seja concedida sempre que o 
licitante ressarcir a Administração do Município pelos prejuízos resultantes e
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;
 
§1º - As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente coma de 
advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do Contratante 
e impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
descontando-a do pagamento a ser efetuado.
 
§2º - No caso de fraude na execução do contrato, cabe a declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Púb
 
§3º – Nos casos de inadimplemento ou de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de 
contratar com a Administração, além de multa de 5% (cinco por cento) do val

Havendo sub-contratação, o pagamento das faturas emitidas pelo sub
contratado ficará a cargo da CONTRATADA, que deve apresentar sua fatura perante o 
Município a fim de receber o Crédito. 

DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

O Recebimento Definitivo do objeto contratual dar-se-ão de acordo com as disposições 
constantes dos Art. 73 e 74, da Lei Federal n° 8.666/93, e observados os seguintes prazos e 

definitivo do objeto será promovido pelo Município, através da Secretaria 
responsável pela ordem de serviço, que verificará e atestará o cumprimento de todas as 
exigências contratuais, emitindo termo circunstanciado, após o decurso do prazo de 

ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais;

O município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição em desacordo as 
especificações do objeto da licitação e as disposições do respectivo Edital; O termo de 

registrado em Livro próprio do Município; 

O recebimento Definitivo não isentará a CONTRATADA das 
responsabilidades previstas, nos Artigos 441 e 618 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES CONTRATUAIS 

nto nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e neste Edital, a CONTRATADA ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução 
parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, recolhida no prazo de 
15 (quinze) dias, contados da data da comunicação oficial; 

nsão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com 
órgãos da Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos;

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquan
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que seja concedida sempre que o 
licitante ressarcir a Administração do Município pelos prejuízos resultantes e
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior; 

As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente coma de 
advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do Contratante 

nto de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
a do pagamento a ser efetuado. 

No caso de fraude na execução do contrato, cabe a declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública. 

Nos casos de inadimplemento ou de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de 
contratar com a Administração, além de multa de 5% (cinco por cento) do val
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contratação, o pagamento das faturas emitidas pelo sub-
contratado ficará a cargo da CONTRATADA, que deve apresentar sua fatura perante o 

DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

ão de acordo com as disposições 
constantes dos Art. 73 e 74, da Lei Federal n° 8.666/93, e observados os seguintes prazos e 

definitivo do objeto será promovido pelo Município, através da Secretaria 
responsável pela ordem de serviço, que verificará e atestará o cumprimento de todas as 
exigências contratuais, emitindo termo circunstanciado, após o decurso do prazo de 

ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais; 

O município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição em desacordo as 
especificações do objeto da licitação e as disposições do respectivo Edital; O termo de 

O recebimento Definitivo não isentará a CONTRATADA das 
responsabilidades previstas, nos Artigos 441 e 618 do Código Civil Brasileiro. 

nto nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e neste Edital, a CONTRATADA ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução 
parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 

multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, recolhida no prazo de 

nsão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com 
órgãos da Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos; 

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 seja concedida sempre que o 
licitante ressarcir a Administração do Município pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente coma de 
advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do Contratante 

nto de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

No caso de fraude na execução do contrato, cabe a declaração de inidoneidade para 

Nos casos de inadimplemento ou de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de 
contratar com a Administração, além de multa de 5% (cinco por cento) do valor global do 



 

 

contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas na Lei.
 
§4º – Nos casos de inexecução parcial dos serviços, será cobrada multa de 2% (dois por cento) 
do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da respon
das garantias contratuais, quando existentes.
 
§5º – Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa de 2% (dois por cento) 
incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso.

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 
A inexecução total ou parcial, ou imperfeita execução do objeto contratual proporcionam a 
RESCISÃO do pactuado, garantido o contraditório e obedecendo
n° 8.666/93, com as conseqüências nela previstas, independentemente de inter

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 
As partes elegem o FORO da Comarca de xxxxxxx, Estado da Bahia, renunciando
renuncia, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 
E por terem acordado, justo e contrat
todas iguais e para um só fim, na presença de duas testemunhas, infra

 

_____________________________
Município de Xxxxxxxxxx - CONTRATANTE
 
____________________________
Empresa XXXXXXXXXX – CONTRATDA
 
Testemunhas: 
_____________________________
Nome: 
RG: 
____________________________
Nome: 
RG:  

 

contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas na Lei.

Nos casos de inexecução parcial dos serviços, será cobrada multa de 2% (dois por cento) 
do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas 
das garantias contratuais, quando existentes. 

Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa de 2% (dois por cento) 
incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

inexecução total ou parcial, ou imperfeita execução do objeto contratual proporcionam a 
RESCISÃO do pactuado, garantido o contraditório e obedecendo-se ao disposto na Lei Federal 
n° 8.666/93, com as conseqüências nela previstas, independentemente de inter

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

As partes elegem o FORO da Comarca de xxxxxxx, Estado da Bahia, renunciando
renuncia, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por terem acordado, justo e contratado, assinam o presente CONTRATO em 2 (duas) vias, 
todas iguais e para um só fim, na presença de duas testemunhas, infra-firmadas. 

XXXXXXXXXX, --- de ------------------
_____________________________ 

CONTRATANTE 

______________________ 
CONTRATDA 

_____________________________ 

____________________________ 
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contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas na Lei. 

Nos casos de inexecução parcial dos serviços, será cobrada multa de 2% (dois por cento) 
sabilidade civil e perdas 

Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa de 2% (dois por cento) 

inexecução total ou parcial, ou imperfeita execução do objeto contratual proporcionam a 
se ao disposto na Lei Federal 

n° 8.666/93, com as conseqüências nela previstas, independentemente de interpelação judicial. 

As partes elegem o FORO da Comarca de xxxxxxx, Estado da Bahia, renunciando-se, como se 
renuncia, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

ado, assinam o presente CONTRATO em 2 (duas) vias, 
firmadas.  

 
------------------ de 20xx. 



 

 

 
 
 
 

À  
Prefeirura Municipal de Mulungu do Morro/BA
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 
 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 
 

Item Descrição detalhada 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

  

Valor Total R$: _xxxxxxx_ (_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_).

Local/UF, _xxxx__de _xxxxxxxxxxxxxxxxx_ de 2021.

 
 
 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Prefeirura Municipal de Mulungu do Morro/BA 
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 008/2021 

 
 
 

ANEXO VIII 
O DA PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 

 

Und. 
Qtde. Km 

/ Mês 
V. Unit./ 

Km V. Mensal  
Qtde. / 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   V. Total Estimado:

 
 

l R$: _xxxxxxx_ (_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_).
 
 
 

Local/UF, _xxxx__de _xxxxxxxxxxxxxxxxx_ de 2021.
 

Razão Social CNPJ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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O DA PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 008/2021 

Qtde. / 
Mês V. Total  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. Total Estimado:  

l R$: _xxxxxxx_ (_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_). 

Local/UF, _xxxx__de _xxxxxxxxxxxxxxxxx_ de 2021. 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 



 

 

À  
Prefeirura Municipal de Mulungu do Morro
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART 9°, INCISO III, DA LEI 8.666/93
 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município de 

Pregão Eletrônico Para Registro de Preço nº 

contratação de empresa especializada para 

motorista, para realizar transporte escolar 

Municipal e Estadual de Ensino

técnico, conforme determina o art. 9°, inciso III, da Lei 8.666/93.

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a present

 
 

 
Local e data 
 
 
Assinatura e carimbo(do representante legal) 
 
 
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mulungu do Morro/BA 
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 008/2021 

 
 

ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART 9°, INCISO III, DA LEI 8.666/93

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município de Mulungu do Morro

Para Registro de Preço nº 008/2021, do tipo Menor Preço 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos, com 

motorista, para realizar transporte escolar dos discentes da zona rural da Rede Pública 

Municipal e Estadual de Ensino, que não possuímos servidor público municipal em nosso quadro 

técnico, conforme determina o art. 9°, inciso III, da Lei 8.666/93. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a present

 

Assinatura e carimbo(do representante legal)  

Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
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DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART 9°, INCISO III, DA LEI 8.666/93 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

Mulungu do Morro na Modalidade 

, do tipo Menor Preço que objetiva a 

serviços de locação de veículos, com 

dos discentes da zona rural da Rede Pública 

, que não possuímos servidor público municipal em nosso quadro 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 



 

 

 
 
 
À  
Prefeirura Municipal de Mulungu do Morro/BA
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 
 
 

MODELO DO ATESTADO DE VISIT

Atestamos, por meio do presente, que o Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, portador da cédula de 
identidade n.º xxxxxxxxx – SSP
xxxxxxxxxxx, compareceu aos locais de execução do objeto determinado na Lici
realizando vistoria "in loco" e obtendo, assim, todas as informações necessárias ao perfeito 
conhecimento do objeto do certame e, conseqüentemente, para a elaboração de sua 
proposta.  
 

(nome da cidade), (estado), _xxxx__de _xxxxxxxxxxxxxxxxx_ de 20x

________________________________________________________
(Razão social, nome e assinatura do Responsável Legal da Licitante)

 
 

(MODELO DE DECLARAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA)
 
A empresa _xxxxxxxxxxxxxxxxxxx_, CNPJ/MF nº _xxxxxxxxxxxxxxxx
representante legal, abaixo assinado, declara, que os custos propostos cobrem quaisquer 
despesas decorrentes da execução da obra, tendo obtido todas as informações necessárias 
para a elaboração da proposta e execução do contrato, respon
custos adicionais que por ventura possam existir em decorrência da ausência da visita 
técnica. 
 

(nome da cidade), (estado), _xxxx__de _xxxxxxxxxxxxxxxxx_ de 20xx.

________________________________________________________
(Razão social, nome e assinatura do Responsável Legal da Licitante)

 
 
Obs: A declaração deverá ser efetuada em papel timbrado.

 
 

Prefeirura Municipal de Mulungu do Morro/BA 
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 008/2021 

ANEXO X 
MODELO DO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
Atestamos, por meio do presente, que o Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, portador da cédula de 

SSP-xxx, responsável pela empresaxxxxxxxxxxxxxxxx, FUNÇÃO
xxxxxxxxxxx, compareceu aos locais de execução do objeto determinado na Lici

e obtendo, assim, todas as informações necessárias ao perfeito 
conhecimento do objeto do certame e, conseqüentemente, para a elaboração de sua 

(nome da cidade), (estado), _xxxx__de _xxxxxxxxxxxxxxxxx_ de 20x
 
 

________________________________________________________
(Razão social, nome e assinatura do Responsável Legal da Licitante)

CNPJ da empresa 

OU 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA)

A empresa _xxxxxxxxxxxxxxxxxxx_, CNPJ/MF nº _xxxxxxxxxxxxxxxx
representante legal, abaixo assinado, declara, que os custos propostos cobrem quaisquer 
despesas decorrentes da execução da obra, tendo obtido todas as informações necessárias 
para a elaboração da proposta e execução do contrato, responsabilizando
custos adicionais que por ventura possam existir em decorrência da ausência da visita 

(nome da cidade), (estado), _xxxx__de _xxxxxxxxxxxxxxxxx_ de 20xx.
 
 

________________________________________________________
o social, nome e assinatura do Responsável Legal da Licitante)

CNPJ da empresa 

Obs: A declaração deverá ser efetuada em papel timbrado. 
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A TÉCNICA  

Atestamos, por meio do presente, que o Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, portador da cédula de 
xxx, responsável pela empresaxxxxxxxxxxxxxxxx, FUNÇÃO-

xxxxxxxxxxx, compareceu aos locais de execução do objeto determinado na Licitação, 
e obtendo, assim, todas as informações necessárias ao perfeito 

conhecimento do objeto do certame e, conseqüentemente, para a elaboração de sua 

(nome da cidade), (estado), _xxxx__de _xxxxxxxxxxxxxxxxx_ de 20xx. 

________________________________________________________ 
(Razão social, nome e assinatura do Responsável Legal da Licitante) 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA) 

A empresa _xxxxxxxxxxxxxxxxxxx_, CNPJ/MF nº _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_, por seu 
representante legal, abaixo assinado, declara, que os custos propostos cobrem quaisquer 
despesas decorrentes da execução da obra, tendo obtido todas as informações necessárias 

sabilizando-se por possíveis 
custos adicionais que por ventura possam existir em decorrência da ausência da visita 

(nome da cidade), (estado), _xxxx__de _xxxxxxxxxxxxxxxxx_ de 20xx. 

________________________________________________________ 
o social, nome e assinatura do Responsável Legal da Licitante) 



 

 

 
 
 
 
À  
Prefeirura Municipal de Mulungu do Morro/BA
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE 

Em atendimento ao edital da 
profissional .............................................., CRA nº ............, será(ão) o(s) Responsável(is) 
Técnico(s) que acompanhará(ão) a execução do objeto da licitação, caso esta empresa 
logre vencer a presente licitação.
aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
licitação, conforme abaixo: 
 
1) Nome: __________________________________ Função: _______________________.
 
2) Nome: __________________________________ Função: _______________________.
 
3) Nome: __________________________________ Função: _______________________.
 
4) Nome: __________________________________ Função: _______________________.
 

(nome da cidade), (estado), _xxxx__de _xxxxxxxxxxxxxxxxx_ de 20xx.

________________________________________________________
(Razão social, nome e assinatura do Responsável Legal da Lici

___________________________________________
Assinatura do Responsável (eis) Técnico(s) mencionado

 
 
 

Obs: A declaração deverá ser efetuada em papel timbrado.
 

Prefeirura Municipal de Mulungu do Morro/BA 
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 008/2021 

ANEXO XI 
 

ÇÃO DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL 
TÉCNICO 

 
Em atendimento ao edital da PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 008/2021
profissional .............................................., CRA nº ............, será(ão) o(s) Responsável(is) 

acompanhará(ão) a execução do objeto da licitação, caso esta empresa 
logre vencer a presente licitação. Assim também como declaro possuir 
aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 

1) Nome: __________________________________ Função: _______________________.

2) Nome: __________________________________ Função: _______________________.

3) Nome: __________________________________ Função: _______________________.

_________________________________ Função: _______________________.

 
(nome da cidade), (estado), _xxxx__de _xxxxxxxxxxxxxxxxx_ de 20xx.

 
 

________________________________________________________
(Razão social, nome e assinatura do Responsável Legal da Lici

CNPJ da empresa 
 
 

___________________________________________
Assinatura do Responsável (eis) Técnico(s) mencionado

Obs: A declaração deverá ser efetuada em papel timbrado. 
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INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL 

008/2021, declaramos que o 
profissional .............................................., CRA nº ............, será(ão) o(s) Responsável(is) 

acompanhará(ão) a execução do objeto da licitação, caso esta empresa 
Assim também como declaro possuir instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 

1) Nome: __________________________________ Função: _______________________. 

2) Nome: __________________________________ Função: _______________________. 

3) Nome: __________________________________ Função: _______________________. 

_________________________________ Função: _______________________. 

(nome da cidade), (estado), _xxxx__de _xxxxxxxxxxxxxxxxx_ de 20xx. 

________________________________________________________ 
(Razão social, nome e assinatura do Responsável Legal da Licitante) 

___________________________________________ 
Assinatura do Responsável (eis) Técnico(s) mencionado 


