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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2022
(ID 922908)

OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica
para prestação de serviços de transporte escolar,
utilizando veículos em bom estado de conservação,
com itens de segurança exigidos pelo Código de
Trânsito Nacional, destinado ao transporte dos alunos
matriculados nas redes municipal e estadual de
ensino do município de Lençóis- BA.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022
(Processo Administrativo N.º 041/2022)
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Lençóis,
sediado na Rua Nossa Senhora da Vitória, 01, Centro, Lençóis/BA, por intermédio do
Pregoeiro Oficial, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de
2019, Decreto Municipal nº 06/2022, da Orientação nº 07 da Rede de Controle da
Gestão Pública do Estado da Bahia, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data limite para o recebimento de esclarecimentos/impugnações: 23/02/2022, às
14:00 horas. 3 DIAS
Data limite para o recebimento das PROPOSTAS: 28/02/2022, às 13:00 horas.
Abertura das propostas 28/02/2022 às 13:00h
Data da SESSÃO: 28/02/2022, às 14:00 horas.
Local: www.licitacoes-e.com.br - sistema de licitações eletrônicas do Banco do
Brasil
1.
DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de transporte
escolar, utilizando veículos em bom estado de conservação, com itens de segurança
exigidos pelo Código de Trânsito Nacional, destinado ao transporte dos alunos
matriculados nas redes municipal e estadual de ensino do município de Lençóis- BA,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu
interesse.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.4. O lance será pelo valor global/total do item.
2.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do município para o exercício de 2022 na
classificação abaixo:
Secretaria: 2.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 2.10.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Atividade: 12.122.0004.2.020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0004.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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12.365.0004.2.023 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
12.366.0004.2.027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
12.782.0004.2.028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
ESCOLAR
12.367.0004.2.091 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA ALUNOS COM NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS
12.361.0004.2.142 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PDDE
Elemento despesa : 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.
DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão ser
credenciados previamente perante o provedor do sistema – o Banco do Brasil S.A – para a geração de
chave e senha de acesso. A senha não é da empresa licitante, ela é de responsabilidade da pessoa física
que representa a empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferível, devendo ser mantida sob sigilo
absoluto.

3.3. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no aplicativo
Licitações.

3.4. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, deverá apresentar
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.5. Para o credenciamento, os interessados deverão dirigir-se a qualquer agência do Banco do Brasil
S.A, para que façam sua adesão ao aplicativo Licitações.

3.6. Para o licitante correntista do Banco, é necessário: a) firmar Termo de Adesão ao Regulamento; b)
nomear representante(s) (pessoa física), que será(ão) reconhecido(s) como legítimo(s) para realizar(em)
negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de Nomeação de Representante). - O(s)
representante(s) também será(ão) registrado(s) no sistema; - Caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do
Banco, deverá(ão) fornecer cópia de identidade, CPF e comprovante de residência.
3.7. Para o licitante não correntista do Banco, é necessário: a) fornecer cópia do contrato social, do
CNPJ e dos documentos pessoais dos sócios; b) firmar Termo de Adesão ao Regulamento; c) nomear
representante(s) (pessoa física), que será(ão) reconhecido(s) como legítimo(s) para realizar(em) negócios
em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de Nomeação de Representante). - O(s)
representante(s) também será(ão) registrado(s) no sistema; - Caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do
Banco, deverá(ão) fornecer cópia de identidade, CPF e comprovante de residência.

3.8. O aplicativo “licitações-e” pode ser acessado através dos endereços eletrônicos www.bb.com.br,
opção Governo; diretamente em www.governo-e.com.br ou www.licitacoes-e.com.br.

3.9. O Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação de Representante podem ser obtidos
na página do aplicativo Licitações, na Internet, opção “Solicitação de Credenciamento” no “Licitações”, ou
fornecidos pelas agências do Banco.

3.10. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou por iniciativa do
Banco, devidamente justificada.

3.11. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Prefeitura Municipal de Lençóis,
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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4.
DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1 Poderão participar deste Pregão interessados (pessoa física ou jurídica) cujo ramo de
atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com
credenciamento regular no provedor do sistema eletrônico – e Banco do Brasil S.A.
4.1.1 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, e para o micro empreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.2 Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1
Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;
4.2.2
Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.2.3
Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4
Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;
4.2.5
Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de
dissolução ou liquidação;
4.2.6
Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.2.7
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU - Plenário).
4.2.8
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;
4.2.9
Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art.
12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
4.3.10.
Empresa que esteja suspensa de licitar ou contratar no âmbito do
Município de Lençois- Bahia e/ou declarada inidônea por qualquer Órgão Público
Federal, Estadual ou Municipal, na data da licitação e;
4.3.11.
É vedada a participação de cooperativas em licitações que envolvam
terceirização de serviços, com subordinação, pessoalidade e habitualidade conforme
os arts. 4°, inciso II, e 5° da Lei 12.690/2012, a Súmula TCU 281, o Termo de
Conciliação Judicial entre a União e o Ministério Público do Trabalho, de
05/06/2003, e o art. 4° da IN-SLTI/MPOG 2/2008.
4.3
Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e
somente estes serão admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo,
assim, para todos os efeitos, pelo representado.
4.4
Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou
maisempresas.
4.5
O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação
do licitante.
4.6 Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de
gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou
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rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde
que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados,
vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.
4.6.1 Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a
elas os benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno
porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007.
4.7
É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio
com poder de direção, familiar de:
a)
detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área
responsável pela demanda ou contratação; ou
b)
de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
4.7.1
Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge,
o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade
ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso
V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º
7.203, de 04 de junho de 2010);
4.8
As pessoas físicas interessadas em participar do certame, devem ter todas as
documentações solicitadas neste edital, em item especial.
4.9
Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.9.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
4.9.1.1
nos itens exclusivo, elencados no item 4.1.2., a assinalação
do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
4.9.1.2
nos itens em que a participação não for exclusiva, a
assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.
4.9.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
4.9.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.9.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.9.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
nacondição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.9.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.9.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
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do art. 1º eno inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.9.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
4.10 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
5
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com
a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.
5.3
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.4
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.
5.5
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.6
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.
5.7
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
5.8
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
5.9
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.
6
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.3
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
6.3.1 valor unitário e total do item.
6.3.2 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência
6.4
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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6.5
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento
do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
6.5.1
A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.
6.5.2
Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e
executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação
contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da
Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n.5/2017.
6.6
A empresa/pessoa física é a única responsável pela cotação correta dos encargos
tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se
submete, serão adotadas as orientações a seguir:
6.6.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante
toda a execução contratual;
6.6.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução,
quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.
6.7
Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada
apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação
dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
6.8
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.9
A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência,
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituição.
6.10 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.11 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias dias, a
contar da data de sua apresentação.
6.12 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lençóis

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
9 - Ano - Nº 4033

regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.
6.12.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilização e, após o devido processo legal, gerar
as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço
na execução do contrato.
7
DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
7.3
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.4
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas
no Termo de Referência.
7.4.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.4.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.4.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.5
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7.6
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
7.7
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
7.7.1
O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
7.8
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.9
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.10 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que
cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,01% (zero virgula zero um por cento).
7.11 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto/fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
7.12 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após
o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
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7.13 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.14 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
7.15 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.16 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.17 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.
7.18 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.19 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.20 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.
7.21 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.22 O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
7.23 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.24 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte/MEI e Pessoa física, uma vez encerrada a etapa de lances,
será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, e esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
7.25 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima do melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.26 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
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colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto.
7.27 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.
7.28
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
7.29
Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.30
Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos serviços:
7.30.1 prestados por empresas brasileiras;
7.30.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.30.3 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.31
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
7.32
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.
7.32.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7.32.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 3 (três)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.32.2.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.33
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8
DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1 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.
8.2
A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o
auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em
relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital.
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8.3
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:
8.3.1 não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.3.2 contenha vício insanável ou ilegalidade;
8.3.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
8.3.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço
manifestamente inexequível;
8.3.4.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de
preços que:
8.3.4.1.1
for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.3.4.1.2
apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis,
medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
8.4
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e demais legislações, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.5
Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da
média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for
flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua
imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a
legalidade e exequibilidade da proposta.
8.5.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata
8.6
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 3 (três)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.
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8.6.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo
8.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se
as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.
8.7
Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
8.8
O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na
Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em
relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na
contratação;
8.9
Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço.
8.9.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas;
8.9.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional, quando nãocabível esse regime.
8.10 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da
área especializada no objeto.
8.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.12 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.13 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
8.14 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital
9
DA HABILITAÇÃO
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das
consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.2.1.
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.2.1.1.
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.1.2.
O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e
habilitação técnica.
9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação, deverá atender às condições exigidas
no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;
9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
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9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 03:00
horas, sob pena de inabilitação.
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.7.
Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação
9.8. Habilitação jurídica pessoa física e pessoa jurídica:
9.8.1. Para a habilitação de Pessoas Físicas os licitantes deverão apresentar a
documentação abaixo mencionada, as quais serão analisadas quanto a autenticidade:
a) Cópia do CPF – Cadastro da Pessoa Física
b) Cópia da Cédula de Identidade (RG)
c) Comprovante de residência atualizado
9.8.2. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agência;
9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
9.8.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
9.8.7. no caso de exercício de atividade acima: ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos da legislação vigente;
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9.8.8. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro
de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
9.8.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
9.9.
Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
9.9.2. certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da
união;
9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual;
9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.9.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.9.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração
da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.10. Qualificação Econômico-Financeira:
9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
9.10.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob
pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitação.
9.10.3. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
9.10.3.1.
no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
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9.10.3.2.
é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.
9.10.3.3.
Caso o licitante seja cooperativo, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da
Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma;
9.10.4.
comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

SG =

LC =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.10.5.
As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado
inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido mínimo de
1% (um por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
9.10.6.
No que se refere a comprovação de Qualificação Econômico-Financeira
para as pessoas físicas é dispensada;
9.10.7.
No que se refere à comprovação de Qualificação EconômicoFinanceira para as Microempreendedor Individual – MEI e pessoa física é
dispensada;
9.11. Qualificação Técnica:
9.11.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
9.11.1.1.
O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da
contratante e local em que foram prestados os serviços.
9.12. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte
documentação complementar:
9.12.1. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
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9.12.2. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou;
9.12.3. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art.
112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não
foi exigida pelo órgão fiscalizador.
9.13. Informações complementares:
9.14. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações
contábeis do último exercício.
9.15. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.15.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.
9.16. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência
de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
9.17. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista,
será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.18. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
9.19. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
9.20. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
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9.21. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente,
isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das
sanções cabíveis.
9.21.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
9.22. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
10
DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 5 (cinco) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao
lance vencedor;
10.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento.
10.2.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
10.3.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos
por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.4.
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.5.
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
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11
DOS RECURSOS
11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização
fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisões
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
11.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis
à defesa de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
12
DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
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13
DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
14
DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
15
DO TERMO DE CONTRATO
15.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
15.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
data de seu recebimento.
15.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
15.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
15.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
15.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;
15.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos
nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
15.4 O prazo de vigência da contratação até 31 de dezembro de 2022, prorrogável
conforme previsão no instrumento contratual e no termo de referência.
16.4.1 A vigência dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da Lei 8.666, de 1993, pode
ultrapassar o exercício financeiro em que celebrados, desde que as despesas a eles
referentes sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, permitindo-se, assim,
sua inscrição em restos a pagar”
15.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
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impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de
26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002, consulta prévia ao CADIN.
15.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato,
e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu
cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
15.5.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob
pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
15.6 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
15.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato a Administração,
sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse
licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após
a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.
16
DO REAJUSTE
16.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas na minuta
contratual, anexo a este Edital.
17
DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
17.1 Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.
18
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na minuta
contratual.
19
DO PAGAMENTO
19.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência,
anexo a este Edital.
20
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2 apresentar documentação falsa;
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20.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.5 não mantiver a proposta;
20.1.6 cometer fraude fiscal;
20.1.7 comportar-se de modo inidôneo;
20.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.
20.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
20.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
20.3.2 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
20.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
20.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
20.3.4.1
A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa
no subitem 20.1 deste Edital.
20.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
20.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
20.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente as
legislações pertinentes.
20.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
20.8 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Termo de Referência.
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21
DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
21.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
21.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
21.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual
ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta
individual apresentada durante a fase competitiva.
21.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a
ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas na legislação.
22
DA
IMPUGNAÇÃO
AO
EDITAL
E
DO
PEDIDO
DE
ESCLARECIMENTO
22.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
22.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail:
licitacaopmlencois@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada na sede da
prefeitura, Lençóis/BA.
22.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.
22.4 Acolhida a impugnação e esta impactar na reformulação das propostas, será
definida e publicada nova data para a realização do certame.
22.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço
indicado no Edital.
22.6 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.
22.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
22.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
22.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a Administração.
23
23.1

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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23.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
23.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
23.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
23.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administração.
23.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os
princípios da isonomia e do interesse público.
23.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
23.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
licitacaopmlencois@gmail.com, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na sede da
prefeitura, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 18:00 horas, mesmo endereço e
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
23.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
23.12.1
ANEXO I - Termo de Referência;
23.12.2
ANEXO II – Modelo Proposta de Preços
23.12.3
ANEXO III – Georreferenciamento
23.12.4
ANEXO VI – Minuta de Termo de Contrato;
23.12.5
ANEXO V – Planilha de Composição de Custos.
23.12.6
ANEXO VI - Modelos das Declarações
Lençóis/BA, 15 de fevereiro de 2022
Katiuskariza Damasceno Teles
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Autoridade Competente
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1-

OBJETO:

1.1.Contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços de
transporte escolar da Rede Municipal de ensino no Município de Lençóis/BA.
2JUSTICATIVA:
O Município de Lençóis necessita da presente prestação de serviços para atendimento
dasobrigações constitucionais no que diz respeito à aplicação de recursos federais para o
transporte escolar de alunos da Rede Municipal de ensino, bem como das Unidades
Conveniadas, da Zona Rural para Zona Urbana e vice-versa, durante todo o ano letivo.
Neste sentido, tendo em vista o direito a Educação, sendo ele um direito fundamental
estabelecido pela Constituição Federal, na qual preconiza o artigo 250, que assim diz “a
Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, o que impõe
dever de adequadas proteção e prestação pelo estado.
Para o pleno e perfeito desenvolvimento do transporte escolar, é necessário que se
disponha de veículos e motoristas, sendo que a Secretaria não dispõe de frota e
motorista suficiente em seu quadro.
Assim, considerando a importância do transporte escolar como serviço público, tendo
em vista que é um serviço essencial à promoção do direito à Educação, o Município de
Lençóis, a fim de adequar-se ao que regulamenta a Orientação Técnica Nº 07/2018 da
Rede de Controle do Estado da Bahia, na qual orienta que as contratação dos serviços de
transporte escolar, deverão ser realizadas por item (rota), para impedir a sublocação do
transporte escolar, oportunizado que o prestador será efetivamente quem irá executar.
Ainda, há impossibilidade de subcontratação total ou ilícita dos serviços, conforme Lei
8.666/93 e acórdãos do TCU firmados no mesmo sentido.
Desta forma, o Município de Lençóis vem por meio deste Termo, estabelecer os
procedimentos de contratação do transporte escolar privilegiando o critério de
julgamento por itens (linhas/rotas específicas), com vistas ao melhoraproveitamento dos
recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade (art. 23, § 1º da Lei
Federal nº 8.666/1993 e Súmula 247 do TCU)
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Não obstante, é importante salientar que o Município atende uma extensa rede de
escolas, onde parte de todo sucesso passa também pela disponibilização de transporte
escolar de ótima qualidade. Seguir exigências do Código de Trânsito Nacional, para
transporte de alunos, se faz necessário uma previsibilidade de grande antecedência,
diante de um planejamento da demanda que compõem o transporte dos alunos de toda
Rede Municipal de Ensino e Conveniada. Por esse motivo, justifica-se a contratação de
Empresa qualificada para o transporte específico dos alunos para as unidades Escolares
Na composição dos preços, foi levado em consideração para que se estipulasse o
orçamento e valor mínimo de locação de cada um dos veículos, os valores usualmente
praticados no mercado para a região, incluindo-se, dentre outras, as seguintes
obrigações: despesas com condutor; despesas com manutenção primária como baterias,
pneus, peças, acessórios, lavagem semanal, óleo e lubrificantes; depreciação do veículo
e remuneração de capital; incluindo os impostos, o licenciamento do veículo, o IPVA e
o Seguro Obrigatório, sendo fonte de referência preços praticados por outras prefeituras
da Região, bem como, parâmetros dos que foram praticados pelo próprio Município em
exercícios anteriores.
O cálculo de quilômetros dos roteiros apresentados foi feito de forma minuciosa, por
prepostos da Secretaria de Educação e da Diretoria de Transportes do Município,
tomando por base os mapas das escolas e das estradas (asfalto/terra), os roteiros e
distâncias devidamente georreferenciados a serem percorridos. Salientamos ainda, que o
georreferenciamento faz parte desse termo de referência.
Análise dos impactos das condições do transporte escolar e a diferenciação dos modelos
dos veículos escolares pelas regiões, justifica-se que, os veículos escolares por região
ocorrem devido as suas características morfológicas como relevo e aspectos
operacionais, sendo de importância o prestador do serviço avaliar as facilidades,
dificuldades, riscos e trajeto específicos na execução do objetivo e das condições do
estado atual das rotas onde serão executados o transporte escolar para desenvolver o
serviço, de acordo com a atividade desempenhada e vez que as condições das estradas e
trajetos por em sua maioria não serem pavimentadas, acabam se tornando mais oneroso
ao prestador do serviço tanto no quesito de combustível como de manutenção dos
carros.
É sabido que o território baiano possui o relevo sendo caracterizado pela presença de
planícies, planaltos, e depressões, não sendo diferente no município de Lençóis, que
possui em seu território, planícies e depressões, tornando dificultoso o acesso as
localidades as quais serão prestados os serviços de transporte escolar. [ Fonte: Aspectos
naturais do Estado da Bahia - https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturaisestado-bahia.htm
Bahia
–
Caracterização
da
Geografia
http://www2.secti.ba.gov.br/atlasWEB/bahia_p1.html#:~:text=O%20relevo%20%C3%
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A9%20caracterizado%20por,Espinha%C3%A7o%20e%20da%20Chapada%20Diamant
ina ]
Vejamos:

De modo que, as particularidades do transporte escolar, notadamente do meio rural, a
estimativa dos valores, muitas vezes são acima dos necessários para uma remuneração
justa do serviço, onerando os cofres públicos e outras tantas apresentam valores abaixo
do necessário, apresentando propostas de concessão não lucrativas (ou muito pouco
lucrativas, dado o risco e complexidade da atividade) ao setor privado, ou até mesmo
inexequíveis desestimulando o interesse do setor empresarial, resultando em licitações
desertas e ou fracassadas, como já ocorrido.
As rotas e os itinerários a serem realizados pelos prestadores do serviço do transporte
escolar a ser executado serão nas zonas urbana e rural, em estradas pavimentadas, não
pavimentadas e vicinais, em veículos do tipo ônibus, micro-ônibus, van, kombi e
veículos leves (tipo passeio).
Anexo a esse edital, apresenta-se os trechos e o total de km/dia das rotas. A sua
descrição do trajeto com as coordenadas geográficas dos pontos inicial e final do
itinerário. Além disso, foi levantado pela administração diversos dados essenciais para a
elaboração de um termo de referência adequado, tais como: pontos georreferenciados de
embarque e desembarque de alunos, quantidade de alunos, tempo de percurso, etc,
fazendo com que o prestador do serviço consiga estimar e fornecer o serviço com a
realidade.
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Percebe-se a inclusão de planilhas, contendo as distâncias percorridas por
km/turno/diária em cada uma das rotas, apresenta condição de melhoria ou redução de
custos com a contratação do serviço. Portanto, houve um estudo para otimização das
rotas do transporte escolar municipal.
O estudo de otimização do transporte escolar municipal levou em consideração todas as
rotas e não apenas uma amostra e tem como objetivos principais:
- diminuir a distância total percorrida;
- racionalizar e, se possível, reduzir o número de rotas;
- baixar o custo total de transporte;
- diminuir o tempo de espera do aluno;
- baixar a distância de caminhada do aluno; e
- melhorar a qualidade de prestação do serviço.
Levou-se em consideração, parâmetros máximos para a distância de caminhada e o
tempo de viagem dos veículos. Considerou-se também que o custo total por diária é
composto pelos custos fixos mais custos variáveis. No preço ofertado pela contratada
durante a licitação estão embutidos os custos fixos (aquisição do veículo, depreciação,
mão de obra do motorista etc.) e os custos variáveis (combustível, óleos lubrificantes,
manutenção etc.).
Assim, os veículos vinculados ao contrato devem ser aptos à instalação de aparelho de
telemetria por meio de GPS de forma a que possa ser verificada distância percorrida,
viagem e calculada a quantidade de combustível que será fornecido pelo Município.
O quantitativo do processo foi baseado no número de alunos matriculados no ano de
2019.
2.1 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A descrição da solução como um todo, abrange a contratação de empresa ou pessoa
física para a prestação de serviços de transporte escolar, com fornecimento de mão de
obra de apoio operacional e de insumos, necessários ao bom funcionamento da
prestação dos serviços.
A contratação em tela visa dar continuidade aos serviços acessórios que dão
sustentabilidade à otimização e adequação da força de trabalho dos servidores em suas
atribuições finalísticas.
Os serviços deverão ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as descrições,
detalhamento e especificações contidas nesse Termo de Referência, não eximindo a
empresa da responsabilidade da execução de outras atividades atinentes ao objeto, a
qualquer tempo e a critério da Administração.
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2.2 - CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns,
serão prestados mediante dedicação exclusiva de mão de obra. A licitação será
realizada na modalidade pregão, nos termos da Lei 10.520/2002.
Os serviços contratados enquadram-se nas possibilidades previstas no Decreto Federal
9.507/2018, atendendo, portanto, as condicionantes legais para terceirização na
Administração Pública. Ainda, aplica-se a presente contratação as diretrizes da
Instrução Normativa 005/2017 e da Orientação Técnica 007/2018 da Rede de controle
da Gestão Pública do Estado da Bahia.
A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.
2.3 – DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO:
Para que a contratação esteja dentro dos moldes das legislações aplicáveis e orientações
dos órgãos de controle, poderão participar do processo:
Pessoa física; Pessoa Jurídica; prestadores que atuam como Microempreendedores
Individuais (MEI)
Sendo assim, deve ser previsto no edital, documentações específicas e adaptadas para
participação do elencado acima.
3-

DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES

A planilha abaixo foi feita com base no georreferenciamento, que se encontra anexo aos
autos do Processo Administrativo, para que haja o conhecimento das condições e
distâncias de cada rota.
3.1. A linhas abaixo relacionadas poderão sofrer alterações, após a licitação, através de
aditivos, vez que a presente licitação realiza-se com supedâneo nas matrículas de alunos
do ano letivo de 2022.
3.2. Os veículos devem atender a capacidade de alunos, conforme descrito na planilha.
ITEM

DESCRIÇÃO DO TRAJETO

CAPACIDADE
MÍNIMA
PASSAGEIROS /
ALUNOS

01

Linha Ribeirão de Baixo (Ribeirão
de Baixo , Tijucana , Lavrado,
Mercadão da feira a Horácio,
Núcleo, José Senna, Tia Ricardina,
Maria Isabel) para transportar
alunos especiais. Turno Matutino.
Estrada de chão e rua calçada

03

TIPO DO
VEÍCULO

KM (IDA E
VOLTA)

VALOR/KM

VALOR DO
KM DIA

VALOR DO KM 200
DIAS LETIVOS

VEICULO TIPO
PASSEIO

14,482

R$ 9,460

R$ 137,000

R$ 27.399,944
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02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Linha Ribeirão de Baixo (Ribeirão
de Baixo , Tijucana , Lavrado,
Mercadão da feira a Horácio,
Núcleo, José Senna, Tia Ricardina,
Maria Isabel) para transportar
alunos especiais. Turno Vespertino.
Estrada de chão e rua calçada
Linha Ribeirão de Baixo (Ribeirão
de Baixo , Tijucana , Lavrado,
Mercadão da Feira a Horácio,
Núcleo, José Senna, Tia Ricardina,
Maria Isabel) para transportar
alunos especiais. Turno Matutino.
Estrada de chão e rua calçada
Linha do Barro Branco (Barro
Branco, Maria Isabel ao Horácio) –
Escola Cel. Horácio de Matos, para
transportar alunos. Turno Matutino /
Estrada de Chão e rua calçada
Linha Tia Ricardina ao Bairro Alto
da Estrela – Escola Cel. Horácio de
Matos, para transportar alunos
especiais. Turno Vespertino. Pista e
rua calçada
LinhaOrquidário(Orquidário,
Mucugezinho ao Horácio) – Escola
Cel. Horácio de Matos, para
transportar alunos.Turno Matutino,
estrada asfaltada e rua calçada
Linha do Jaraguá ( Jaraguá , Bela
Flor), para transportar alunos. Turno
Matutino. Estrada de chão
Linha da Faz. Casa Branca a
Ponte, escola Lindolfo Santos de
Almeida, para transportar alunos.
Turno Matutino . Estrada de chão e
asfalto
Linha da Faz. Casa Branca ( Casa
Branca, Bebedouro) a Ponte,
escola Lindolfo santos de Almeida,
para transportar alunos. Turno
Vespertino . Estrada de chão e
asfalto
Linha de Jaboticabal a Ponte,
escola Lindolfo Santos de Almeida,
para transporte de alunos. Turno
Matutino.
Estrada de chão e
asfalto
Linha da Gameleira a Volta do
Américo para o transporte de
alunos, Turno Matutino. Estrada de
chão
Linha da Gameleira a Volta do
Américo para o transporte de
alunos. Turno Vespertino Estrada
de chão
Linha da Araruna, a Volta do
Américo para o transporte alunos.
Turno matutino. Estrada de chão
Linha da Araruna, a Volta do
Américo para o transporte alunos.
Turno Vespertino. Estrada de chão
Linha Boqueirãoa Volta do
Américo para o transporte alunos.
Turno matutino. Estrada de chão
Linha Boqueirãoa Volta do
Américo para o transporte alunos.
Turno Vespertino. Estrada de Chão

05

VEICULO TIPO
DOBLÕ

14,482

R$ 10,035

R$ 145,327

R$ 29.065,374

05

VEICULO TIPO
DOBLÔ

14,482

R$ 10,035

R$ 145,327

R$ 29.065,374

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

14,606

R$ 9,390

R$ 137,150

R$ 27.430,068

01

VEICULO TIPO
PASSEIO

3,296

R$ 37,434

R$ 123,382

R$ 24.676,493

02

VEICULO TIPO
PASSEIO

53,759

R$ 3,438

R$ 184,823

R$ 36.964,688

10

VEICULO TIPO
VAN OU KOMBI

3,74

R$ 37,254

R$ 139,330

R$ 27.865,992

04

VEICULO TIPO
PASSEIO

22,971

R$ 6,414

R$ 147,336

R$ 29.467,199

04

VEICULO TIPO
PASSEIO

24,741

R$ 6,043

R$ 149,510

R$ 29.901,973

04

VEICULO TIPO
PASSEIO

16,067

R$ 8,647

R$ 138,931

R$ 27.786,270

01

VEICULO TIPO
PASSEIO

11,531

R$ 11,570

R$ 133,414

R$ 26.682,734

07

VEICULO TIPO
VAN OU KOMBI

11,531

R$ 13,062

R$ 150,618

R$ 30.123,584

02

VEICULO TIPO
PASSEIO

12,623

R$ 10,674

R$ 134,738

R$ 26.947,580

02

VEICULO TIPO
PASSEIO

12,623

R$ 10,674

R$ 134,738

R$ 26.947,580

6

VEICULO TIPO
VAN, KOMBI OU
DOBLÔ

17,949

R$ 8,910

R$ 159,926

R$ 31.985,118

9

VEICULO TIPO
VAN OU KOMBI

17,949

R$ 8,910

R$ 159,926

R$ 31.985,118
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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Linha da Faz. Vitória ao Povoado
de Cantinho – Escola João Macário
de Souza, para o transporte alunos.
Turno Vespertino.
Estrada de chão
Linha da Água Boa( Agua Boa,
Mata Verde, Fazenda Cacique) ao
Povoado de Cantinho – Escola João
Macário de Souza,
para o
transporte alunos. Turno Matutino.
Estrada de chão
Linha da Água Boa (Agua Boa,
Faisqueira, Fazenda Cacique) ao
Povoado de Cantinho – Escola João
Macário de Souza,
para o
transporte alunos. Turno Vespertino.
Estrada de chão
Linha da Água Boa (Agua Boa,
Fazenda Cacique, Mata Verde,
Fazenda Santo Antonio ao Povoado
de Cantinho) – Escola João Macário
de Souza, para o transporte alunos.
Turno Noturno.
Estrada de chão
Linha do Povoado Divinéia ao de
Cantinho – Escola João Macário de
Souza para o transporte alunos,
Turno vespertino.
Estrada de chão
Linha da Fazenda Ingazeira (
Ingazeira a Bota Fogo) para o
transporte de alunos. Turno
matutino.
Estrada de chão
Linha Ingazeira ( Ingazeira, Fazenda
São Paulo ao Pov de Riachão) –
Escola Maria Ribeiro de Andrade,
para o transporte de alunos. Turno
Matutino . Estrada de chão
Linha Ingazeira ( Ingazeira, Fazenda
São Paulo ao Pov de Riachão) –
Escola Maria Ribeiro de Andrade,
para o transporte de alunos. Turno
Vespertino .
Estrada de chão
Linha Faz. Periquitos ao Pov de
Riachão – Escola Maria Ribeiro de
Andrade, para o transporte de
alunos. Turno Matutino.
Estrada de chão
Linha Faz. Periquitos ao Pov de
Riachão – Escola Maria Ribeiro de
Andrade, para o transporte de
alunos. Turno Vespertino
Estrada de chão
Linha Faz. Periquitos ao Pov de
Riachão – Escola Maria Ribeiro de
Andrade, para o transporte de
alunos. Turno Noturno.
Estrada de chão
Linha Faz. Cabaceira a escola Maria
Ribeiro de Andrade,
para o
transporte de alunos. Turno
matutino, Estrada de chão
Linha Faz. Cabaceira a escola Maria
Ribeiro de Andrade,
para o
transporte de alunos. Turno

02

VEICULO TIPO
PASSEIO

11,798

R$ 11,336

R$ 133,742

R$ 26.748,426

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

29,805

R$ 5,223

R$ 155,672

R$ 31.134,303

05

VEICULO TIPO
DOBLÔ

16,872

R$ 8,791

R$ 148,322

R$ 29.664,350

10

VEICULO TIPO
PASSEIO

29,805

R$ 5,942

R$ 177,101

R$ 35.420,262

04

VEICULO TIPO
PASSEIO

13,055

R$ 10,361

R$ 135,263

R$ 27.052,571

05

VEICULO TIPO
DOBLÔ

26,517

R$ 6,051

R$ 160,454

R$ 32.090,873

14

VEICULO TIPO
VAN OU MICRO
ÔNIBUS

35,748

R$ 5,195

R$ 185,711

R$ 37.142,172

4

VEICULO TIPO
PASSEIO

35,748

R$ 4,557

R$ 162,904

R$ 32.580,727

05

VEICULO TIPO
DOBLÕ

14,882

R$ 9,799

R$ 145,829

R$ 29.165,744

05

VEICULO TIPO
DOBLÔ

14,882

R$ 9,799

R$ 145,829

R$ 29.165,744

08

VEICULO TIPO
KOMBI OU VAN

14,882

R$ 10,447

R$ 155,472

R$ 31.094,451

04

VEICULO TIPO
PASSEIO

6,19

R$ 20,502

R$ 126,907

R$ 25.381,476

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

6,19

R$ 20,502

R$ 126,907

R$ 25.381,476
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Vespertino. Estrada de chão
Linha Faz. Cabaceira a escola Maria
Ribeiro de Andrade,
para o
transporte de alunos. Turno
Noturno, Estrada de chão
Linha Boca do Campo ( Boca do
Campo, Larguinha,
Lajedo ao
Povoado de Riachão – Escola Maria
Ribeiro de Andrade,
para o
transporte de alunos. Turno
Matutino
Estrada de chão
Linha Boca do Campo ( Boca do
Campo, Larguinha,
Lajedo ao
Povoado de Riachão – Escola Maria
Ribeiro de Andrade,
para o
transporte de alunos. Turno
vespertino
Estrada de chão
Linha Seguro( Seguro, Morro
Redondo a Tanquinho) Escola
Comunitária,
para
transportar
alunos. Turno Matutino Estrada de
chão E Asfalto
Linha Seguro( Seguro, Morro
redondo a Tanquinho)
Escola
Comunitária e EMOA para
transportar
alunos.
Turno
Vespertino. Estrada de chão E
asfALto
Linha da Fazenda Sto Antonio,
Tijucana, Riacho do Ouro, Coitinho,
a Tanquinho – Escola Octaviano
Alves, para o transporte de alunos.
Turno Matutino. Estrada de chão E
asfalto
Linha da Fazenda, Riacho do Ouro
a Tanquinho – Escola Octaviano
Alves, para o transporte de alunos.
Turno Vespertino. Estrada de chão
e asfalto
Linha Riacho do Ouro ( Tijucana,
Riacho do Ouro a Tanquinho)
Escola
Comunitária,
para
transportar alunos. Turno matutino .
Estrada de chão e asfalto
Linha Riacho do Ouro ( Tijucana
Riacho do Ouro a Tanquinho)
Escola
Comunitária,
para
transportar alunos. Turno Vespertino
Estrada de chão e asfalto
Linha da Faz. Tranqueira (Faz.
Tranqueira a Tanquinho- Escola
Comunitária,
para
transportar
alunos. Turno Matutino, Estrada de
chão e asfalto
Linha da Faz. Tranqueira ( Olaria,
Faz. Tranqueira a TanquinhoEscola EMOA, para transportar
alunos. Turno Vespertino. Estrada
de chão
Linha da Bioenergia à Tanquinho Escola
Comunitária,
para
transportar alunos. Turno Matutino.
Estrada de chão e asfalto
Linha da Faz. Coité à TanquinhoEscola Comunitária, para o
transporte de alunos. Turno

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

6,19

R$ 20,502

R$ 126,907

R$ 25.381,476

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

25,715

R$ 5,860

R$ 150,690

R$ 30.137,980

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

25,715

R$ 5,860

R$ 150,690

R$ 30.137,980

07

VEICULO TIPO
KOMBI OU VAN

68,671

R$ 3,399

R$ 233,413

R$ 46.682,546

11

VEICULO TIPO
KOMBI OU VAN

68,671

R$ 3,399

R$ 233,413

R$ 46.682,546

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

45,091

R$ 3,865

R$ 174,277

R$ 34.855,343

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

21,287

R$ 6,825

R$ 145,284

R$ 29.056,755

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

25,653

R$ 5,871

R$ 150,609

R$ 30.121,753

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

25,653

R$ 5,871

R$ 150,609

R$ 30.121,753

01

VEICULO TIPO
PASSEIO

37,987

R$ 4,360

R$ 165,623

R$ 33.124,664

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

40,934

R$ 4,134

R$ 169,221

R$ 33.844,231

02

VEICULO TIPO
PASSEIO

19,846

R$ 7,233

R$ 143,546

R$ 28.709,224

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

17,875

R$ 7,896

R$ 141,141

R$ 28.228,200
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43

44

45

46

47

48

49

50

51

52
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Matutino, Estrada de chão e asfalto
Linha da Faz. Coité à TanquinhoEscola Comunitária, para o
transporte de alunos. Turno
Vespertino, Estrada de chão e
asfalto
Linha da Faz. Coité à TanquinhoEscola Comunitária, para o
transporte de alunos. Turno Noturno
, Estrada de chão e asfalto
Linha Iuna a Tanquinho - Escola
EMOA , para transporte de alunos.
Turno Matutino, Estrada de chão e
asfalto
Linha Iuna a Tanquinho - Escola
EMOA , para transporte de alunos.
Turno Vespertino, Estrada de chão
e asfalto
Linha Iuna a Tanquinho - EMOA ,
para transporte de alunos.
TurnoNoturno, Estrada de chão e
asfalto
Linha Faz.Jiral ( Fazenda Jiral,
Casa de D. Jandira, Meio e Inicio) a
Escola Irineu Dultra, para transporte
de alunos. Turno Matutino, Estrada
de chão
Linha Faz Jiral (Fazenda Jiral,
Casa de D. Jandira, Meio e Inicio)
até Escola Irineu Dultra, para
transporte de alunos. Turno
Vespertino ,Estrada de chão
Linha Casa da roça de
Diana(INCRA) para Tanquinho,
EMOA. Turno Matutino Estrada de
chão e asfalto
Linha da Ferbasa Jaboticabal,
Coité a Tanquinho. Saindo 10
minutos antes do horário vespertino
para transporte de alunos. Turno
Vespertino , Estrada de chão
Linha Iuna a Tanquinho. Saindo 10
minutos antes do horário vespertino
para transporte de alunos. Turno
Vespertino , Estrada de chão

02

VEICULO TIPO
PASSEIO

17,875

R$ 7,896

R$ 141,141

R$ 28.228,200

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

17,875

R$ 7,896

R$ 141,141

R$ 28.228,200

06

VEICULO TIPO
KOMBI OU VAN

30,075

R$ 5,902

R$ 177,503

R$ 35.500,530

11

VEICULO TIPO
KOMBI OU VAN

30,075

R$ 5,902

R$ 177,503

R$ 35.500,530

06

VEICULO TIPO
KOMBI OU VAN

30,075

R$ 5,902

R$ 177,503

R$ 35.500,530

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

18,731

R$ 7,591

R$ 142,187

R$ 28.437,404

02

VEICULO TIPO
PASSEIO

18,731

R$ 7,591

R$ 142,187

R$ 28.437,404

02

VEICULO TIPO
PASSEIO

45,701

R$ 3,830

R$ 175,035

R$ 35.006,966

04

VEICULO TIPO
PASSEIO

47,263

R$ 3,743

R$ 176,905

R$ 35.381,082

04

VEICULO TIPO
PASSEIO

24,171

R$ 6,156

R$ 148,797

R$ 29.759,335

OBSERVAÇÃO: As fotos do percurso seguem em anexo.
4-

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta aquisição correrão por conta das seguintes Dotações
Orçamentárias do ano de 2022:
Secretaria: 2.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 2.10.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Atividade: 12.122.0004.2.020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
12.361.0004.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.365.0004.2.023 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
12.366.0004.2.027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12.782.0004.2.028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
12.367.0004.2.091 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA ALUNOS COM NECESSIDADES

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lençóis

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
35 - Ano - Nº 4033

EDUCACIONAIS ESPECIAIS
12.361.0004.2.142 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PDDE
Elemento despesa : 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

5-

DOS VEÍCULOS

5.1 - Os veículos deverão estar em bom estado de conservação e atender aos seguintes
requisitos:
a) Exige-se assim, que os veículos destinados ao transporte escolar observando-se
Orientação nº 07 da Rede de Controle da Gestão Pública do Estado da Bahia, estejam
emcondições adequadas e seguras, conforme a legislação de trânsito:
b) assento para os alunos com cinto de segurança;
c) extintor de incêndio devidamente carregado, de acordo com o INMETRO;
d) kit de socorro (macaco, chaves, triângulo e pneus suporte);
e) documentos exigidos pelo DETRAN devidamente regularizados, estando em dia com
as obrigações, como: IPVA, DPVAT, licenciamento e vistorias.
f) O veículo deverá ser automotor do tipo AUTO com as capacidades conforme planilha
de especificação, em bom estado de conservação, inspecionado pelo órgão responsável
(DETRAN ou credenciada do órgão), com condutor sob responsabilidade da
contratante, em bom estado de conservação inspecionado pelo Detran ou empresa
credenciada;
5.2 - Os veículos deverão passar por uma vistoria feita pelo DETRAN ou outro órgão
que o substitua, antes do início do contrato e a cada 06 (seis) meses, enquanto durar o
referido, ou quando solicitado pelo município.
5.3 - O veículo não poderá transportar qualquer tipo de mercadoria e/ou outros
passageiros quando a serviço no horário de transporte dos alunos.
5.4 - Quaisquer despesas com a recuperação dos veículos contratados serão da inteira
responsabilidade da contratada.
5.5 - A contratada fica na responsabilidade de substituí-lo por outro, em iguais
condições do veículo licitado, imediatamente após algum problema mecânico ou outro
apresentado pelo veículo, a fim de que os alunos não sejam prejudicados.
5.6 - O uso do gás de cozinha como combustível nos veículos contratados para o
transporte escolar sujeitará a suspensão do contrato.
5.7 - Não é permitido o uso de adesivo político-partidário nos veículos contratados,
devendo, contudo, usar o adesivo da empresa contratada com os símbolos do Município
e da Empresa contratada e, nº do telefone de contato da empresa gestora do contrato.
5.8 - Os veículos objeto da locação deverão se apresentar pontualmente para o início do
transporte dos alunos, nos horários determinados pela Secretaria de Educação, em cada
um dos turnos, quando deverão estar limpos e abastecidos.
5.9 – Todos os veículos deverão conter placa indicativa estampada nos para-brisas
informando de forma legível cada um de seus respectivos itinerários.
5.10 – Seguro contra acidentes;
5.11 – Tacógrafo com registro diário;
5.12 – Faixa horizontal amarela com a palavra ESCOLAR;
6-

DO MOTORISTA
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6.1 - O motorista deve ser devidamente habilitado na categoria D, inclusive para
condução de veículos cuja lotação seja inferior a 08 (oito) lugares, excluído o motorista.
6.1.1.1 - Os condutores dos veículos não podem ter cometido nenhuma infração grave
ou gravíssima ou serem reincidentes em infrações médias nos últimos 12 meses (CTB,
Art. 138, IV e Art. 145).
6.2 - Ser portador de boa conduta e idoneidade moral.
6.3 – O Município poderá fornecer fardamento para uso padronizado dos motoristas,
dessa forma não sendo aceito qualquer outro tipo de vestimentas.
6.4 - Não ingerir bebidas alcoólicas em serviço.
6.5 - Ter idade superior a 21 anos (CTB, Art. 38, I).
6.6 – Curso de formação de condutor de transporte escolar.
O NÃO CUMPRIMENTO DE UM DOS ITENS ACIMA CITADOS
ACARRETARÁ EM DESCLASSIFICAÇÃO OU SUSPENSÃO DO CONTRATO.
7-

DO ALUNO

7.1 - Terá acesso ao transporte escolar municipal o aluno matriculado na Educação
Básica da Rede Municipal de Ensino e conveniada, desde que na sua localidade ou nas
proximidades de sua residência não exista escola que ofereça esses níveis de ensino e,
os alunos das redes escolares conveniadas com o Município.
7.2 - Só terá direito ao transporte escolar municipal o aluno cuja residência fique a uma
distância mínima de 02 (dois) km da escola.
7.3 - Não será permitido ao aluno transportar qualquer material que não seja de uso
escolar.
7.4 - Fica terminantemente proibido o consumo de bebidas alcoólicas e outros
entorpecentes pelo aluno durante o trajeto de sua residência à escola, bem como no
tempo determinado para o retorno, devendo, o transportador, de imediato, informar à
direção da escola onde o aluno estuda e ao escritório da empresa administradora do
contrato.
7.5 - O aluno que tiver comportamento indevido durante o percurso perderá direito ao
transporte escolar, sempre, precedido das providências legais e preliminares para a
constatação da falta.

8-

DO HORÁRIO

8.1 - É imprescindível que o aluno esteja no horário e local determinado de passagem do
veículo.
8.2 - A chegada do aluno à escola deverá ser de 10 minutos antes do horário previsto
para o início das aulas.
8.3 - O retorno do veículo será de 10 minutos após o término da última aula.
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OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1 - Toda manutenção dos veículos e suas respectivas despesas serão de
responsabilidade da contratada, incluído o condutor e o combustível;
9.2 - Cada veículo deverá receber manutenção corretiva ou preventiva regularmente,
ficando o contratante isento de quaisquer despesas inerentes aos reparos.
9.3 - Os condutores deverão estar devidamente habilitados pelo órgão de classe
(DETRAN), com categoria compatível com o tipo de veículo.
9.4 - O contratado deverá manter os veículos devidamente revisados e com bom aspecto
de limpeza e higiene, nas partes internas e externas, munidos de todos os acessórios
exigidos pelo Código Nacional de Trânsito.
9.5 - Manter em cada veículo permanentemente a documentação respectiva,
devidamente legalizada, a partir do início da sua contratação.
9.6 - Só serão autorizados pela SECRETARIA ao transporte Escolar, os veículos que
estiverem credenciados pela Secretaria de Educação.
9.7 - Os veículos que forem contratados para os referidos transportes terão que abrir
letreiros de identificação de acordo com as orientações do Departamento de Assistência
Escolar.
9.8 – Em caso de empresa, realizar pagamento dos empregados por meio de
transferência bancária e identificada;
9.9 – Deverá apresentar todas as comprovações de cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias;
9.10. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de
sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, quando necessário, em conformidade com a
proposta apresentada;
9.11 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.12 - Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração.
9.13 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado ao município, devendo ressarcir imediatamente
a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;
9.14 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
9.15 - Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e
identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção
Individual - EPI, quando for o caso;
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9.16 - As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de
prestação dos serviços,:
9.17 -. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário,
horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela
execução dos serviços, quando for o caso;
9.17.1 -. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados
admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso,
devidamente assinada pela contratada; e
9.17.2 exames médicos admissionais dos empregados da contratada que
prestarão os serviços;
9.17.3 declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
9.17.4 Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada
novo empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo,
o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser
devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado
dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato
administrativo.
9.17.5 No caso de sociedade cooperativa, deverão ser entregues a ficha de
matrícula do cooperado, cópia de documentos, termo de corresponsabilidade do sócio
cooperado, termo de subscrição da quota parte, declaração de livre associação e
declaração de contribuição individual autônomo.
9.18 -. A contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato,
até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos
tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade
perante as Fazendas Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4)
Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT;
9.19 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade à Contratante;
9.20 - Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições
contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos
com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais
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como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como
de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
9.21 -. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução
contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em
agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos
serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante.
Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá
apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa
verificar a realização do pagamento.
9.22 -. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a
fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias
e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas
obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
9.23 - Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria
Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de
pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos
cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas,
bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.
9.25 - Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito
neste Termo de Referência;
9.26 - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Administração, além das previstas no Termo de referência;
9.27 -. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar
desvio de função;
9.28 - Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das
informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de
trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:
9.28.1 - viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria,
aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se
as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do
empregado;
9.28.2 - oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de
extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio
eletrônico, quando disponível.
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9.29 - Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração,
para representá-la na execução do contrato, nos moldes deste do termo de referência;
9.30 - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
9.31 -. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos
empregados colocados à disposição da Contratante, em caso de empresas e no caso de
sociedade cooperativa, todos aqueles que são aplicáveis ao tipo societário;
9.30.1 - A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento
das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante
prévia comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
9.30.2 - Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação
mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá
efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.
9.31 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
9.32 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
9.33 -. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;
9.34 -. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as
exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006;
9.35 -. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.36 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
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9.37 -. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos à execução do serviço.
9.38 - Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de
pessoas ou bens de terceiros.
9.39 - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
9.40 - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que
integram este Termo de Referência, no prazo determinado.
9.41 - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo
o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
9.42 - Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,
qualquer mudança no método de execução do serviço que fuja das especificações
constantes deste Termo de Referência.
9.43 - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada
houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
9.44 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contratante;
9.45 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação;
9.46 - Manter os veículos sempre limpos e em bom estado de conservação, de modo
que possibilite o transporte dos alunos de forma higiênica e em segurança;

10-

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

10.1. Nos termos da OT07/2018 da Rede de controle da Gestão Pública do Estado da
Bahia: “a Lei Federal nº 8.666/93 determina que as obras, serviços e compras
efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas
ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da
competitividade sem perda da economia de escala ( art.23, parágrafo 1º, da Lei
Federal nº 8.666/93), o que, no caso do serviço de transporte escolar, indica a
necessidade de adoção do critério de julgamento por item (rota)”.
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10.2. O critério de julgamento será menor preço por item, sendo o lance ofertado pelo
valor total de cada item;
11-

VIGÊNCIA DO CONTRATO:

11.1. O prazo de vigência deste contrato será de 200 (duzentos) dias letivos, após sua
assinatura, podendo ser prorrogada, caso seja uma das hipóteses previstas no artigo 57
da Lei nº 8.666, de 1993.
12-

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA CONTRATANTE

12.1 - À Prefeitura Municipal de Lençóis, é facultado o direito de a qualquer momento
dispensar ou acrescentar veículos dentro dos limites estabelecidos pela lei de licitações e
contratos, sem que para isso caiba qualquer reclamação, indenização ou pedido de
reajustamento de preços, por parte do contratado.
12.2 - As multas de trânsito aplicadas aos veículos por negligências no trânsito serão de
responsabilidade dos seus proprietários.
12.3 - Não será permitida, em hipótese nenhuma, a utilização de veículos movidos a gás
natural (botijão).
12.4 - A Prefeitura Municipal de Lençóis – BA, não se responsabilizará pelo pagamento
das horas/dias em que os veículos permanecerem parados, devido à inoperância dos
mesmos, salvo se houver substituições desses, que não afetem a continuidade dos
serviços.
12.5 - O contratado deverá substituir imediatamente os veículos que não tenham
condições de operação.
12.6 - A Prefeitura Municipal de Lençóis – BA, poderá intervir em qualquer fase dos
serviços, de forma direta ou através de terceiros, para suprir eventuais deficiências
técnicas do contratado, de forma a ficar assegurado o normal andamento dos trabalhos,
sem ficar caracterizado qualquer ingerência da contratante.
12.7 - A Prefeitura Municipal Lençóis – BA, manterá permanente fiscalização, no que
concerne ao fiel cumprimento de todas as condições estipuladas nesta licitação e no
contrato.
12.8 - É de responsabilidade do contratado/proprietários dos veículos todos os prejuízos
ou danos causados por acidentes, inclusive a terceiros, pelos veículos locados para os
transportes escolares.
12.9 - Os percursos dos veículos serão os estabelecidos na planilha do termo de
referência, conforme georreferenciamento, os quais poderão sofrer alterações no
decorrer do contrato em razão de mudança de rota ou de se ter detectado falhas na
medição inicial, podendo, portanto, o contrato com o transportador ser alterado para
mais ou para menos, de acordo com a situação detectada.
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12.10 - O horário de atuação dos veículos será determinado pela Secretaria de
Educação.
12.11 - Os roteiros a serem executados diariamente em cada um dos turnos serão os
constantes nas especificações do Termo de Referência no Edital, contando-se a
quilometragem percorrida do local onde o primeiro aluno é apanhado, até a última
escola para onde se devam levar qualquer um deles.
12.12 – As despesas com combustível utilizado nos veículos será por conta do
Contratado.
12.13 – Os veículos deverão estar com a documentação em dia, o que se comprova
mediante a exibição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV de
cada veículo a ser locado, no ato da assinatura do termo contratual, sob pena de não
celebrar o referido instrumento.
12.14 - Para execução dos serviços objeto desta Licitação, os veículos a serem locados
devem ser registrados como veículos de passageiros e possuírem laudo de vistoria,
realizado por empresa ou profissional idôneo, atestando as condições de conservação e
mecânica dos veículos a serem utilizados no transporte dos alunos, visando à
verificação das conformidades dos equipamentos obrigatórios de segurança, mediante o
que estabelece a legislação, além da verificação da parte mecânica, elétrica, chaparia,
pintura, etc., de cada veículo.
12.14.1. - Os Itens a serem observados nos laudos de vistoria:
Situação do motor, nível e validade do óleo;
a. Situação dos sistemas de suspensão, direção e freio;
b. Revisão visual externa – verificar faróis, pisca-pisca e lanternas, estado e calibragem
dos pneus, limpador de para-brisa, entre outros;
c. Revisão interna – examinar luzes e instrumentos do painel, cintos de segurança,
bancos, extintor, estepe, macaco, triângulo de segurança, etc.;
d. Dentre outros itens.
12.15. - Conforme conveniência desta Administração e necessidade da Secretaria de
Educação, o licitante selecionado ficará obrigado a transportar os alunos aos sábados
letivos já previstos e outros que possam ser necessários, por motivos alheios a vontade
da Administração.
12.16 - O licitante selecionado deverá atender a todas as despesas decorrentes de
assistência médica do seu pessoal, seguro contra acidentes no trabalho e demais
exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social, bem como, impostos, taxas,
seguro dos veículos e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou
municipal, vigentes.
13 - SEGURO
13.1. - Os veículos deverão estar protegidos por seguro, conforme segue:
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a) Com cobertura total para os casos de furto, roubo, incêndio ou colisão, sem
participação deste município;
b) A cobertura deverá assegurar o conserto de danos materiais dos veículos alugados e,
ainda, danos materiais causados a terceiros em valores de mercado;
c) A cobertura deverá ser estendida para danos pessoais a terceiros; e
d) Para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo alugado, o valor de
cobertura não deverá também, ser inferior aos valores oferecidos no mercado.
14 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS
14.1. Os veículos locados deverão ser substituídos por defeito de qualquer ordem, por
outro similar, na hipótese de a manutenção corretiva, que correrá por conta da
contratada (assistência técnica 24h, em oficina própria ou credenciada), perdurar por
mais de 24 (vinte e quatro) horas, segundo avaliação dos responsáveis pelo conserto ou
reparo.
15 - DAS DESPESAS E OUTRAS OBSERVAÇÕES
15.1. Deverão estar inclusos nos preços as taxas de serviços ou quaisquer outras que
porventura incida sobre o contrato de locação de veículos;
15.1.1 O licitante selecionado deverá atender a todas as despesas decorrentes de
impostos, taxas, seguro dos veículos e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem
federal, estadual ou municipal, vigentes.
15.2. As despesas com combustíveis, motoristas, encarregados, manutenção e
conservação, dentre outras, dos veículos serão de responsabilidade do licitante
selecionado.
15.3 - À Prefeitura Municipal de Lençóis /BA, é facultado o direito de a qualquer
momento dispensar ou acrescentar veículos dentro dos limites estabelecidos pela lei de
licitações e contratos, sem que para isso caiba qualquer reclamação, indenização ou
pedido de reajustamento de preços, por parte do contratado.
15.4 - A Prefeitura Municipal de Lençóis – BA, não se responsabilizará pelo pagamento
das horas/dias em que os veículos permanecerem parados, devido à inoperância dos
mesmos, salvo se houver substituições desses, que não afetem a continuidade dos
serviços.
15.5 - O contratado deverá substituir imediatamente os veículos que não tenham
condições de operação.
15.6 - A Prefeitura Municipal Lençóis /BA, manterá permanente fiscalização, no que
concerne ao fiel cumprimento de todas as condições estipuladas nesta licitação e no
contrato.
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15.7 – A contratada deverá encaminhar, mensalmente, todos os comprovantes de
impostos e guias de recolhimento para a fiscalização do município, a fim de comprovar
que todas as obrigações estão sendo cumpridas fielmente.
16 - DA VISTORIA PARA A LICITAÇÃO
16.1. Para o correto dimensionamento e elaboração da sua proposta, o licitante poderá
realizar vistoria nos locais de execução dos serviços, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 14:00 horas. O
agendamento
da
vistoria
será
realizado
através
do
e-mail
licitacaopmlencois@gmail.com, com assunto “Vistoria Transporte Escolar”;
16.2. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimento de quaisquer detalhes dos
locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir o ônus dos
serviços decorrentes.
16.3. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
17. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
17.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
17.1.1. A execução dos serviços será iniciada a partir da assinatura do contrato;
17.1.2. Os serviços que tratam o presente documento deverão ser executados com zelo e
destreza, e de acordo com as descrições e periodicidade constantes neste termo, e de
acordo com o georreferenciamento que integra o presente processo.
17.1.3. Todos os Serviços deverão ser de primeira qualidade, exercidos com zelo e
dedicação no intuito de preservar a Administração Municipal e os alunos transportados.
17.1.4. Deverão ser utilizados equipamentos de proteção adequados à natureza dos
serviços.
17.1.5. A prestação dos serviços deverá obedecer às rotas, conforme
georreferenciamento.
17.2. Os profissionais indicados pela contratada deverão cumprir todas as normas gerais
a seguir relacionadas, e ainda as atribuições específicas de cada serviço contratado,
conforme consta neste Termo de Referência:
a) Ser pontual;
b) Apresentar- se devidamente identificado(a) por crachá, asseado(a), barbeado e com
unhas aparadas;
c) Manter cabelos cortados e/ou presos;
d) Cumprir as normas de segurança para acesso às dependências da CONTRATANTE;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
46 - Ano - Nº 4033

Lençóis

e) Comunicar à autoridade competente qualquer irregularidade verificada;
f) Observar normas de comportamento profissional e técnicas de atendimento ao
público;
g) Cumprir as normas internas do órgão;
h) Entrar em áreas reservadas somente em caso de emergência ou quando devidamente
autorizado;
i) Zelar pela preservação do patrimônio da CONTRATANTE bem como o adequado
transporte aos alunos;
j) Operar, sempre que necessário e de forma adequada, equipamentos e sistemas
informatizados disponíveis para a execução dos serviços;
k) Solicitar apoio técnico junto às unidades competentes da CONTRATANTE para
dirimir dúvidas a respeito do contrato, quando for o caso;
l) Guardar sigilo de assuntos dos quais venha a ter conhecimento em virtude do serviço;
m) Manter atualizada a documentação necessária à execução do serviço;
n) Buscar orientação com seu preposto, em caso de dificuldades no desempenho das
atividades, repassando- lhe o problema;
o) Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir em
casos emergenciais;
p) Levar ao conhecimento do preposto, imediatamente, qualquer informação
considerada importante;
q) Evitar tratar de assuntos particulares ou que não tenham afinidade com o serviço
desempenhado, durante o horário de trabalho, a fim de evitar o comprometimento e
interrupções desnecessárias no atendimento;
r) Evitar confrontos com servidores, outros prestadores de serviço e visitantes da
CONTRATANTE;
s) Tratar a todos com urbanidade;
t) Não abordar autoridades ou servidores para tratar de assuntos particulares, de serviço
ou atinentes ao contrato, exceto se for membro da FISCALIZAÇÃO;
u) Não participar, no âmbito da CONTRATANTE, de grupos de manifestações ou
reivindicações, evitando espalhar boatos ou tecer comentários desairosos ou
desrespeitosos relativos a outras pessoas.
18. DA SUBCONTRATAÇÃO
18.1. Em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e da Orientação 007/2018 da Rede de
Controle da Gestão Pública do Estado da Bahia (que reuniu as orientações do TCU, da
CGU, MPF e demais órgãos de controle), não será admitida a subcontratação do
objeto desse contrato, pelas seguintes razões:
a) O Critério de julgamento será por item o que corresponde a uma rota. Sendo assim,
cada item gera uma disputa e, consequentemente, uma obrigação contratual.
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b) Nas licitações do tipo menor preço por item as responsabilidades contratuais serão
independentes em seus itens, ou seja, quando houver mais de um item para um único
vencedor, estes serão dispostos nos mesmos contratos, porém a responsabilidade
contratual é de cada item, em suas obrigações e aditivos.
c) Para efeitos de subcontratação consideramos cada item. Por isso, se permitida à
subcontratação, teríamos a sublocação integral desse contrato, razão pela qual não será
admitida nesse processo.
19. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
19.1. Os mecanismos de comunicação a serem estabelecidos entre a contratante e a
prestadora de serviços serão: telefone, e-mail e ofício.
19.2. A contratante deverá designar um representante legal da empresa, com poderes
para resolução de possíveis ocorrências e quaisquer eventuais problemas que possam
surgir durante a vigência do Contrato, informando também endereços, telefones (fixo e
celular), e-mail e outros meios de comunicação para o contato com o mesmo.
20. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA
20.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:
20.1.1. Deverá ser apresentada pela pessoa física/jurídica planilha de custos e
formação de preços para cada rota/linha que for vencedora;
20.1.2. O contrato deverá ser acompanhado por preposto, o qual deverá comparecer
sempre que a Administração solicitar, desde que seja solicitado com no mínimo dois
dias de antecedência, em caso de pessoa jurídica sagra-se vencedora em 3 ou mais
itens/linhas/rotas, devendo a contratada apresentá-lo por meio de documentos oficias, email e número de Whatsapp.
20.1.3. Os custos inerentes ao preposto deverão ser incluídos nos custos indiretos das
licitantes;
20.1.4. A planilha de composição de custos unitários será exigida apenas da
licitante vencedora do certame, conforme orientação do Tribunal de Contas da
União;
20.1.5. A contratante deverá utilizar os modelos de planilhas de custos e formação de
preços, contidos no anexo do edital de convocação, que foi extraída da IN 005/2017 da
SEGES/MP, para fins de apresentação da sua proposta;
20.1.6. A contratada deverá substituir, no prazo máximo de 02 (duas) horas, em caso de
eventual ausência, tais como faltas e licenças, o empregado posto a serviço da
Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do
Contrato, a partir da comunicação pela fiscalização da referida ausência;
20.1.7. O contrato terá vigência de 200 (duzentos) dias letivos, a partir da sua
assinatura, podendo ser prorrogados em até 60 (sessenta) meses, conforme inciso II do
artigo 57 da Lei Federal 8.666/1993.
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20.1.8. Deverá ser executada nas localidades descritas neste termo de referência, nos
dias e horários indicados pela contratada, em estrita conformidade com o
georreferenciamento;
20.1.9. A contratada deverá providenciar treinamento, caso necessário, para todos os
seus profissionais, acerca da prestação dos serviços, nos termos das orientações da
contratante;
20.1.10. A contratada deverá, num prazo máximo de 45 (quarenta e cinco dias),
estabelecer um escritório administrativo no município, a fim de auxiliar na prestação
dos serviços, caso seja vencedora de 3 ou mais itens/linhas/rotas;

Sibélia Neves Viana
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. xx/2021

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Estado:

ITEM

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Inscrição Estadual:
Cidade:
CEP:

Telefone:

DESCRIÇÃO DO TRAJETO
Linha Ribeirão de Baixo (Ribeirão
de Baixo , Tijucana , Lavrado,
Mercadão da feira a Horácio,
Núcleo, José Senna, Tia Ricardina,
Maria Isabel) para transportar
alunos especiais. Turno Matutino.
Estrada de chão e rua calçada
Linha Ribeirão de Baixo (Ribeirão
de Baixo , Tijucana , Lavrado,
Mercadão da feira a Horácio,
Núcleo, José Senna, Tia Ricardina,
Maria Isabel) para transportar
alunos especiais. Turno Vespertino.
Estrada de chão e rua calçada
Linha Ribeirão de Baixo (Ribeirão
de Baixo , Tijucana , Lavrado,
Mercadão da Feira a Horácio,
Núcleo, José Senna, Tia Ricardina,
Maria Isabel) para transportar
alunos especiais. Turno Matutino.
Estrada de chão e rua calçada
Linha do Barro Branco (Barro
Branco, Maria Isabel ao Horácio) –
Escola Cel. Horácio de Matos, para
transportar alunos. Turno Matutino /
Estrada de Chão e rua calçada
Linha Tia Ricardina ao Bairro Alto
da Estrela – Escola Cel. Horácio de
Matos, para transportar alunos
especiais. Turno Vespertino. Pista e
rua calçada
LinhaOrquidário(Orquidário,
Mucugezinho ao Horácio) – Escola
Cel. Horácio de Matos, para
transportar alunos.Turno Matutino,
estrada asfaltada e rua calçada
Linha do Jaraguá ( Jaraguá , Bela
Flor), para transportar alunos. Turno
Matutino. Estrada de chão
Linha da Faz. Casa Branca a
Ponte, escola Lindolfo Santos de
Almeida, para transportar alunos.
Turno Matutino . Estrada de chão e
asfalto
Linha da Faz. Casa Branca ( Casa
Branca, Bebedouro) a Ponte,
escola Lindolfo santos de Almeida,
para transportar alunos. Turno
Vespertino . Estrada de chão e
asfalto
Linha de Jaboticabal a Ponte,
escola Lindolfo Santos de Almeida,

Fax:

CAPACIDADE
MÍNIMA
PASSAGEIROS /
ALUNOS

TIPO DO
VEÍCULO

KM (IDA E
VOLTA)

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

14,482

05

VEICULO TIPO
DOBLÕ

14,482

05

VEICULO TIPO
DOBLÔ

14,482

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

14,606

01

VEICULO TIPO
PASSEIO

3,296

02

VEICULO TIPO
PASSEIO

53,759

10

VEICULO TIPO
VAN OU KOMBI

3,74

04

VEICULO TIPO
PASSEIO

22,971

04

VEICULO TIPO
PASSEIO

24,741

04

VEICULO TIPO
PASSEIO

16,067

VALOR/KM

VALOR DO
KM DIA
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Lençóis

para transporte de alunos. Turno
Matutino.
Estrada de chão e
asfalto
Linha da Gameleira a Volta do
Américo para o transporte de
alunos, Turno Matutino. Estrada de
chão
Linha da Gameleira a Volta do
Américo para o transporte de
alunos. Turno Vespertino Estrada
de chão
Linha da Araruna, a Volta do
Américo para o transporte alunos.
Turno matutino. Estrada de chão
Linha da Araruna, a Volta do
Américo para o transporte alunos.
Turno Vespertino. Estrada de chão
Linha Boqueirãoa Volta do
Américo para o transporte alunos.
Turno matutino. Estrada de chão
Linha Boqueirãoa Volta do
Américo para o transporte alunos.
Turno Vespertino. Estrada de Chão
Linha da Faz. Vitória ao Povoado
de Cantinho – Escola João Macário
de Souza, para o transporte alunos.
Turno Vespertino.
Estrada de chão
Linha da Água Boa( Agua Boa,
Mata Verde, Fazenda Cacique) ao
Povoado de Cantinho – Escola João
Macário de Souza,
para o
transporte alunos. Turno Matutino.
Estrada de chão
Linha da Água Boa (Agua Boa,
Faisqueira, Fazenda Cacique) ao
Povoado de Cantinho – Escola João
Macário de Souza,
para o
transporte alunos. Turno Vespertino.
Estrada de chão
Linha da Água Boa (Agua Boa,
Fazenda Cacique, Mata Verde,
Fazenda Santo Antonio ao Povoado
de Cantinho) – Escola João Macário
de Souza, para o transporte alunos.
Turno Noturno.
Estrada de chão
Linha do Povoado Divinéia ao de
Cantinho – Escola João Macário de
Souza para o transporte alunos,
Turno vespertino.
Estrada de chão
Linha da Fazenda Ingazeira (
Ingazeira a Bota Fogo) para o
transporte de alunos. Turno
matutino.
Estrada de chão
Linha Ingazeira ( Ingazeira, Fazenda
São Paulo ao Pov de Riachão) –
Escola Maria Ribeiro de Andrade,
para o transporte de alunos. Turno
Matutino . Estrada de chão
Linha Ingazeira ( Ingazeira, Fazenda
São Paulo ao Pov de Riachão) –
Escola Maria Ribeiro de Andrade,
para o transporte de alunos. Turno
Vespertino .
Estrada de chão
Linha Faz. Periquitos ao Pov de

01

VEICULO TIPO
PASSEIO

11,531

07

VEICULO TIPO
VAN OU KOMBI

11,531

02

VEICULO TIPO
PASSEIO

12,623

02

VEICULO TIPO
PASSEIO

12,623

6

VEICULO TIPO
VAN, KOMBI OU
DOBLÔ

17,949

9

VEICULO TIPO
VAN OU KOMBI

17,949

02

VEICULO TIPO
PASSEIO

11,798

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

29,805

05

VEICULO TIPO
DOBLÔ

16,872

10

VEICULO TIPO
PASSEIO

29,805

04

VEICULO TIPO
PASSEIO

13,055

05

VEICULO TIPO
DOBLÔ

26,517

14

VEICULO TIPO
VAN OU MICRO
ÔNIBUS

35,748

4

VEICULO TIPO
PASSEIO

35,748

05

VEICULO TIPO

14,882
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Riachão – Escola Maria Ribeiro de
Andrade, para o transporte de
alunos. Turno Matutino.
Estrada de chão
Linha Faz. Periquitos ao Pov de
Riachão – Escola Maria Ribeiro de
Andrade, para o transporte de
alunos. Turno Vespertino
Estrada de chão
Linha Faz. Periquitos ao Pov de
Riachão – Escola Maria Ribeiro de
Andrade, para o transporte de
alunos. Turno Noturno.
Estrada de chão
Linha Faz. Cabaceira a escola Maria
Ribeiro de Andrade,
para o
transporte de alunos. Turno
matutino, Estrada de chão
Linha Faz. Cabaceira a escola Maria
Ribeiro de Andrade,
para o
transporte de alunos. Turno
Vespertino. Estrada de chão
Linha Faz. Cabaceira a escola Maria
Ribeiro de Andrade,
para o
transporte de alunos. Turno
Noturno, Estrada de chão
Linha Boca do Campo ( Boca do
Campo, Larguinha,
Lajedo ao
Povoado de Riachão – Escola Maria
Ribeiro de Andrade,
para o
transporte de alunos. Turno
Matutino
Estrada de chão
Linha Boca do Campo ( Boca do
Campo, Larguinha,
Lajedo ao
Povoado de Riachão – Escola Maria
Ribeiro de Andrade,
para o
transporte de alunos. Turno
vespertino
Estrada de chão
Linha Seguro( Seguro, Morro
Redondo a Tanquinho) Escola
Comunitária,
para
transportar
alunos. Turno Matutino Estrada de
chão E Asfalto
Linha Seguro( Seguro, Morro
redondo a Tanquinho)
Escola
Comunitária e EMOA para
transportar
alunos.
Turno
Vespertino. Estrada de chão E
asfALto
Linha da Fazenda Sto Antonio,
Tijucana, Riacho do Ouro, Coitinho,
a Tanquinho – Escola Octaviano
Alves, para o transporte de alunos.
Turno Matutino. Estrada de chão E
asfalto
Linha da Fazenda, Riacho do Ouro
a Tanquinho – Escola Octaviano
Alves, para o transporte de alunos.
Turno Vespertino. Estrada de chão
e asfalto
Linha Riacho do Ouro ( Tijucana,
Riacho do Ouro a Tanquinho)
Escola
Comunitária,
para
transportar alunos. Turno matutino .
Estrada de chão e asfalto
Linha Riacho do Ouro ( Tijucana
Riacho do Ouro a Tanquinho)
Escola
Comunitária,
para

DOBLÕ

05

VEICULO TIPO
DOBLÔ

14,882

08

VEICULO TIPO
KOMBI OU VAN

14,882

04

VEICULO TIPO
PASSEIO

6,19

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

6,19

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

6,19

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

25,715

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

25,715

07

VEICULO TIPO
KOMBI OU VAN

68,671

11

VEICULO TIPO
KOMBI OU VAN

68,671

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

45,091

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

21,287

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

25,653

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

25,653
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39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52
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transportar alunos. Turno Vespertino
Estrada de chão e asfalto
Linha da Faz. Tranqueira (Faz.
Tranqueira a Tanquinho- Escola
Comunitária,
para
transportar
alunos. Turno Matutino, Estrada de
chão e asfalto
Linha da Faz. Tranqueira ( Olaria,
Faz. Tranqueira a TanquinhoEscola EMOA, para transportar
alunos. Turno Vespertino. Estrada
de chão
Linha da Bioenergia à Tanquinho Escola
Comunitária,
para
transportar alunos. Turno Matutino.
Estrada de chão e asfalto
Linha da Faz. Coité à TanquinhoEscola Comunitária, para o
transporte de alunos. Turno
Matutino, Estrada de chão e asfalto
Linha da Faz. Coité à TanquinhoEscola Comunitária, para o
transporte de alunos. Turno
Vespertino, Estrada de chão e
asfalto
Linha da Faz. Coité à TanquinhoEscola Comunitária, para o
transporte de alunos. Turno Noturno
, Estrada de chão e asfalto
Linha Iuna a Tanquinho - Escola
EMOA , para transporte de alunos.
Turno Matutino, Estrada de chão e
asfalto
Linha Iuna a Tanquinho - Escola
EMOA , para transporte de alunos.
Turno Vespertino, Estrada de chão
e asfalto
Linha Iuna a Tanquinho - EMOA ,
para transporte de alunos.
TurnoNoturno, Estrada de chão e
asfalto
Linha Faz.Jiral ( Fazenda Jiral,
Casa de D. Jandira, Meio e Inicio) a
Escola Irineu Dultra, para transporte
de alunos. Turno Matutino, Estrada
de chão
Linha Faz Jiral (Fazenda Jiral,
Casa de D. Jandira, Meio e Inicio)
até Escola Irineu Dultra, para
transporte de alunos. Turno
Vespertino ,Estrada de chão
Linha Casa da roça de
Diana(INCRA) para Tanquinho,
EMOA. Turno Matutino Estrada de
chão e asfalto
Linha da Ferbasa Jaboticabal,
Coité a Tanquinho. Saindo 10
minutos antes do horário vespertino
para transporte de alunos. Turno
Vespertino , Estrada de chão
Linha Iuna a Tanquinho. Saindo 10
minutos antes do horário vespertino
para transporte de alunos. Turno
Vespertino , Estrada de chão

01

VEICULO TIPO
PASSEIO

37,987

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

40,934

02

VEICULO TIPO
PASSEIO

19,846

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

17,875

02

VEICULO TIPO
PASSEIO

17,875

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

17,875

06

VEICULO TIPO
KOMBI OU VAN

30,075

11

VEICULO TIPO
KOMBI OU VAN

30,075

06

VEICULO TIPO
KOMBI OU VAN

30,075

03

VEICULO TIPO
PASSEIO

18,731

02

VEICULO TIPO
PASSEIO

18,731

02

VEICULO TIPO
PASSEIO

45,701

04

VEICULO TIPO
PASSEIO

47,263

04

VEICULO TIPO
PASSEIO

24,171

Valor Global da Proposta (200 DIAS LETIVOS) R$ .......(Valor global da proposta por extenso)
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VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e
comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, transportes, e quaisquer outros
necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos.
Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e
que atendemos a todas as condições do Edital.

___________, ______ de _______________ de 2022.

_____________________________________________
(Assinatura do representante legal da Proponente)
Carimbo do CNPJ
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ANEXO III – Georreferenciamento

DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTOS APARTADOS;
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Termo de Contrato de prestação de
serviços que entre si fazem
o
MUNICÍPIO DE LENÇÓIS e a
Empresa......................................

CONTRATO Nº _ /2022

Pelo presente contrato de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado o
MUNICÍPIO DE LENÇÓIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Rua ..................., Centro, na cidade de LENÇÓIS - BA, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº ......................., representado
pela Prefeita, Sra. .................................., inscrita no Cadastro de Pessoa Física (CPF)
sob o n° .......................... e portadora do RG n° ..................., através do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LENÇÓIS, Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ) sob o nº ..............................., doravante designado simplesmente de
CONTRATANTE e do outro lado, (DADOS DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) a
seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente
contrato de prestação de serviço, devidamente autorizado mediante Pregão Eletrônico
Edital nº ......../2022 e Processo Administrativo ....../2022, Tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, que se regerá pelas suas normas, pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993
e 10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de
serviços de transporte de alunos da rede Pública Municipal e Estadual deste Município
de Lençóis- Ba., que serão prestados nas condições estabelecidas neste contrato, no
Termo de Referência e no Edital de Licitação.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo,
à proposta vencedora e o georreferenciamento, independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:
(planilha)
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital e Termo de
Referência, ou seja, de 200 (duzentos) dias letivos contado da sua assinatura, podendo
ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que
haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem
natureza continuada;
2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com
informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;
2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso
para a Administração;
2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1. O valor mensal da contratação é de R$.......... (....), perfazendo o valor total de
R$.......( ).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
3.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação Fatura / Nota
Fiscal, em 02 (duas) vias que deverá ser apresentada ao titular da Secretaria de Finanças
para a devida aprovação, de acordo com o art. 5°, § 3°, da lei 8.666/93.
3.4.1 – O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao
recebimento da Fatura/Nota Fiscal cujo valor não ultrapasse o limite de R$ 17.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais).
3.5 - A Fatura / Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de
Lençóis, inscrita no CNPJ/MF nº ................., sediada no Rua ..................., Centro, na
cidade de LENÇÓIS - BA, neste Município.
3.5.1 – A Fatura / Nota Fiscal deverá vir acompanhada, obrigatoriamente, da
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.
3.6 - Não será efetuado qualquer pagamento a titulo de antecipação do valor contratado
mesmo que a requerimento do interessado.
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3.7 – Na execução desse contrato , as despesas relativas a pessoal representam um total
de XXX% (XXXXXX) , sendo XXX% (XXXXXXXX) restantes relativos a gastos com
insumos, impostos e diversos.
3.8 – Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada estarão sujeitos à
retenção, na fonte, dos seguintes tributos, quando couber:
3.8.1 – Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), e Contribuição para os Programas de Integração Social e Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), na forma da Instrução Normativa RFB
nº1.234 de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Leu nº 9.430, de 27
de dezembro de 1996;
3.8.2 – Contribuição previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma
da Instrução Normativa RFB nº 971 de 13 de novembro de 2009, conforme determina a
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e,
3.8.3 – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação pertinente.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do município, para o exercício de 2022, na
classificação abaixo:
Unidade:
Projeto/atividade:
Elemento de despesa:
Fonte:
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos
recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita
no início de cada exercício financeiro.
5. CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE
5.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data limite
paraa apresentação das propostas.
5.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o
índice IGPM exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade;
5.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
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5.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o
índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
5.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.
5.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
5.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
5.7 O reajuste será realizado por apostilamento.
6. CLÁUSULA SEXTA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E
FISCALIZAÇÃO
6.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA
7.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas
d) efetuar o pagamento pela prestação de serviço do objeto do presente Contrato de
acordo com o estipulado na Cláusula Terceira deste Instrumento.
e) na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do presente Contrato,
será acrescida ao valor dos mesmos a taxa de 0,01% ao dia, a título de compensação
financeira, aplicada desde o dia imediatamente subsequente do vencimento até o do seu
efetivo pagamento.
f) não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA;
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g) fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas
e previdenciárias e para com o FGTS.
7.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) prestar os serviços com estrita obediência à descrição constante no orçamento, na
planilha discriminativa e no termo de referência;
b) manter-se durante toda a vigência contratual em compatibilidade com as obrigações
assumidas e bem assim com as condições de habilitação fiscal e trabalhista.
c) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
d) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade à Contratante
e) Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual de
maneira correta, preferencialmente mediante transferência bancária na conta de
titularidade do trabalhador;
f) Instruir todos os seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas;
g) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalha noturno, perigoso ou insalubre;
h) Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrente de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementá-los, caso previsto inicialmente em sua proposta e não
seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados no incisos do parágrafo primeiro, do artigo 57 da Lei Federal Nº
8.666/93.
8. CLÁUSULA
OITAVA
–
DAS
PENALIDADES
E
SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS.
8.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:
8.1.1 - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
8.1.2 - ensejar o retardamento da execução do objeto;
8.1.3
falhar ou fraudar na execução do contrato;
8.1.4
comportar-se de modo inidôneo; ou
8.1.5
cometer fraude fiscal.
8.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do CONTRATO, o Município poderá
aplicar a CONTRATADA multa de até 2% (dois por cento) do valor do contrato, sem
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prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 8.666/93, inclusive responsabilização
civil e penal na forma da Legislação específica;
8.3 - Além da multa prevista ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisão de
contrato, declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com o
MUNICÍPIO, conforme Lei 8.666/93, que serão aplicadas em função da natureza e
gravidade da falta cometida, garantida a ampla defesa.
8.4 - O MUNICÍPIO reterá dos créditos decorrentes deste Contrato valores suficientes
ao pagamento das multas aplicadas.
8.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas
aplicadas em definitivo.
9. CLÁUSULA NONA PRIMEIRA – RESCISÃO
9.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
9.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I
a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital;
9.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
9.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
9.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
9.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
9.4.3. Indenizações e multas.
10. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
10.1. É vedado à CONTRATADA:
10.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
10.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÕES
11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
11.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO
13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
14.1Fica eleito o foro da Comarca de Lençóis como único e competente para dirimir
quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.
LENÇÓIS-BA,

de _

_ de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
XXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LENÇÓIS
XXXXXXXXXXXXXXXX
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EMPRESA
REPRESENTANTE - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
Testemunha:
1.

CPF:

2.

CPF:
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ANEXO V – Planilha de Composição dos Custos

DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTOS APARTADOS;
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ANEXO VI - MODELOS DAS DECLARAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.xx/2022.
Modelo 01 - declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
Eu, _____________________________ (nome completo), RG Nº. __________________, representante
credenciado (ou legal) da empresa __________________________________ (razão social da pessoa jurídica),
CNPJ Nº. ___________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as
exigências e os requisitos de habilitação previstos no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. _-2020, realizado pela
Prefeitura Municipal de Lençóis.
data
assinatura do credenciado (ou representante legal)
Modelo 02 – declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho e demais informações exigidas
pelo Edital.
Eu,_____________________________(nome completo), RG Nº._________________________, representante legal
da empresa __________________________________(razão social da pessoa jurídica), CNPJ Nº.
________________________, interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. _-2020, realizado pela
Prefeitura Municipal de Lençóis, declaro, sob as penas da Lei, que, nos termos do artigo 27, parágrafo 6º da Lei
Federal Nº. 6544, de 22 de novembro de 1989, a _______________________________________(razão social da
pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância
do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; que NÃO possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos de idade,
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da
Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93; e que NÃO existe em seu quadro de empregados, servidores
públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão.
Data
Assinatura do representante legal da empresa

Modelo 03 - declaração de elaboração independente da proposta
(PE xx/2022)
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação
completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item
8.8.3 do Edital PE xx/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da PE xx/2022 foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PE XX/2021, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da PE xx/2022 não foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da PE xx/2022, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato da PE xx/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PE xx/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da PE XX/2022 antes
da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PE xx/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Lençóis antes da
abertura oficial das propostas; e
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(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.
______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)
Modelo 04 - Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
EDITAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO _______________ Nº. _-2022.
DECLARO, sob as penas da lei e sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a
empresa __________________________________________________________, inscrita no CNPJ Nº.
______________________________, com sede na __________________________________________________,
está enquadrada como microempresa [ ], empresa de pequeno porte [ ] ou equiparado [ ], nos termos do artigo 3º
da Lei Complementar nº. 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer
todos os direitos decorrentes da referida norma legal.
DECLARO, também, ter expressado ciência das hipóteses de vedação ao tratamento jurídico diferenciado descritas
no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006; que a empresa declarante não possui qualquer embaraço
para o gozo dos benefícios do tratamento diferenciado favorecido descrito na citada norma; e que possui pleno
conhecimento de que a afirmativa desta declaração com conteúdo inverídico constitui crime tipificado no artigo 299
do Código Penal e induz à aplicação da sanção de declaração de inidoneidade prevista no artigo 87, inciso IV, da Lei
nº. 8.666/1993, a teor do entendimento pacificado nos tribunais de controle externo.
Lençóis, ____ de _______________ de 2022.
EMPRESA LICITANTE:____________________________________
NOME DO REPRESENTANTE: _____________________________
CPF DO REPRESENTANTE: _______________________________
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ROTAS DE LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2022. COM RESPECTIVOS TRAJETOS E QUILOMETRAGENS, LEI Nº 10.880, DE 09 DE JUNHO DE 2004

De acordo com a Lei nº 10.880, de 09 de junho de 2004, que institui o programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE estamos encaminhando Levantamento das
respectivas linhas de transporte escolar do município para o ano de 2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Intinerário:

Percurso Diário:

Veiculo:

Modelo:

Veículo Recomendado:
Manhã
Tarde

Ano:

Noite

1

RESULTADOS OBTIDOS

CUSTOS

VALOR FINAL

Nº de Dias Restantes Letivos no Ano

200

Valor Anual (R$)

R$

R$

-

Nº de Meses com Transporte

10

Valor Mensal (R$)

R$

R$

-

Média de Dias Letivos/Mês

20

Valor Diária (R$)

Percurso Mensal (Km)

Observações:

R$

Valor Km (R$)

USUÁRIOS TRANSPORTADOS
PERCURSO:

TURNO

ALUNOS

PROFESSORES

OUTROS

TOTAL

CUSTO DIÁRIO POR ALUNO

MANHA

Km:

TARDE
0

NOITE

0,00

TOTAL

Turnos

Km Total

VALORES APURADOS NA ROTA
Cálculo dos Custos Fixos

Cálculo dos Custos Variáveis

Valor Base do Veiculo de Acordo com Tabela FIPE

R$

-

Depreciação

Custo de Combustível

Fator de Remuneração Anual Veiculo:

Coeficiente básico de consumo de combustível (litros/km);

Ano Fabricação

Faixa de idade

Fator de Remuneração

2022

9 a 10 anos

0,90 x 6/120 =0,045

Preço médio do litro de combustível (R$/litro).
R$

Custo de Óleos e Lubrificantes
Remuneração do Investimento

Coeficiente básico de consumo de óleos e lubrificantes (litros/km);

Fator de Remuneração Anual Veiculo
Ano Fabricação

Faixa de idade

Preço médio do litro de óleo/lubrificante (R$/litro).
Fator de Remuneração
R$

Custo de Rodagem
Vida Util Estimada

Custos com Pessoal
Salários
Motorista
Monitor

R$

Preço médio do pneu (R$/pneu).

R$

Preço médio do câmara (R$/câmara).

R$

Preço médio do protetor (R$/Protetor).

R$

Preço médio do recapagem (R$/pneu).

R$
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ROTAS DE LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2022. COM RESPECTIVOS TRAJETOS E QUILOMETRAGENS, LEI Nº 10.880, DE 09 DE JUNHO DE 2004

De acordo com a Lei nº 10.880, de 09 de junho de 2004, que institui o programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE estamos encaminhando Levantamento das
respectivas linhas de transporte escolar do município para o ano de 2022

Custo de Manutenção

Encargos Sociais
GRUPO A

Custo de veiculo zero km - Média de veculos similares(R$)

INSS

0,00%

-

Km média para manutenção

A2

SENAT

0,00%

-

Custos Peças e Assessórios

A3

INCRA

0,00%

-

Custo de Serviços (mecanico e ajudante)

A4

FGTS

8,00%

-

A1

Custos Variáveis

Seguro Acidente de Trabalho/SAT

0,00%

-

A6

Salário Educação

0,00%

-

Custos Variáveis (R$/km)

A7

SEBRAE

0,00%

-

Percurso Diário (km)

Total Grupo A

8,00%

-

Percurso Mensal (km)

11,11%

-

8,33%

-

19,44%

-

A5

Custos Variáveis Mensal (km mensal x Custo por km)

GRUPO B – Tempo Não Trabalhado
B1
B2

Férias
13º Salário
Total Grupo B'

GRUPO C
C1

-

R$

Tributos
Base de Calculo (Custos Variáveis + Custo Fixo)
ISS

5,000%

-

PIS

7,600%

-

Incidência do Grupo “A” sobre o Grupo “B”

1,56%

-

Cofins

1,650%

Total Grupo C

1,56%

-

Total de Tributos

14,250%

29,00%

-

Total dos Encargos Sociais

-

Custos Mensal do Intinerário

-

R$

-

Taxas
IPVA (2,5% sobre o valor do veiculo: R$ 0,00 )

-

DPVAT (1/12 avos)
Licenciamento (1/12 avos)
Vistoria (1/12 avos)
Total das Taxas

-

Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o
objeto deste Pregão.
O Licitante declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas
no Edital e seus Anexos e que cumprirá integralmente as especificações, condições e prazos descritos no Termo de Referência
integrante do Edital.

Monitoramento
Rastreamento Veicular - mensalidade

Total Custos Fixos

EMPRESA
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NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 1º / 2º / 3° Roteiro - Ribeirão de Baixo - Distância: 7.241,42m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista
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NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 4º Roteiro - Barro Branco - Distância: 7.303,24m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista
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NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 5º Roteiro - Tia Ricardina - Distância: 1.648,06m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista
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NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 6º Roteiro - Orquidário - Distancia: 26.879,92m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista
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NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 7º Roteiro - Jaraguar - Distancia: 1.870,22m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista
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NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 8º Casa Branca - Distancia: 11.485,77m
LINHAS ESCOLARES - 9º Roteiro - Casa Branca + Bebedouro - Distancia: 12.370,56m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
73 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 10º Roteiro - Casa Branca - Distancia: 8.033,98m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
74 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 11º / 12° Roteiro - Gameleira - Distancia: 5.765,78m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
75 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 13° / 14° Roteiro - Araruna - Distancia: 6.311,66m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
76 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 15° / 16° Roteiro - Boqueirão - Distancia: 8.974,66m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
77 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 17° Roteiro - Faz. Vitória - Distancia: 5.899,15m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
78 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

m

ÃO /
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DE CH

DIST.:

686,44

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 18° Roteiro - Água Boa - Distancia: 14.902,51m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
79 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 19° Roteiro - Água Boa - Distancia: 8.436,18m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
80 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 20° Roteiro - Água Boa - Distancia: 14.902,51m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
81 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 21° Roteiro - Divineia - Distancia: 6.527,59m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
82 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 22° Roteiro - Faz. Ingazeira - Distancia: 13.258,79m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
83 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 23° / 24° Roteiro - Faz. Ingazeira - Distancia: 17.874,13m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
84 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 25° / 26° / 27° Roteiro - Faz. Periquitos - Distancia: 7.441,28m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
85 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 28° / 29° / 30° Roteiro - Faz. Cabaceira - Distancia: 3.095,26m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
86 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 31° / 32° Roteiro - Boca do Campo - Distancia: 12.857,72m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
87 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 33° / 34° Roteiro - Seguro - Distancia: 34.335,98m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
88 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 35° Roteiro - Faz. Sto Antonio - Distancia: 22.545,54m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
89 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 36° Roteiro - Riacho do Ouro - Distancia: 10.643,73m
LINHAS ESCOLARES - 37° / 38° Roteiro - Riacho do Ouro - Distancia: 12.826,54m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
90 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 39° Roteiro - Faz. Tranqueira - Distancia: 18.993,83m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
91 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 40° Roteiro - Faz. Tranqueira - Distancia: 20.467,28m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
92 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)

Rua (Calçada)

Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 41° Roteiro - Bioenergia - Distancia: 9.923,49m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
93 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)

Rua (Calçada)

Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 42° / 43° / 44° Roteiro - Coité - Distancia: 8.937,98m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
94 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)

Rua (Calçada)

Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 45° / 46° / 47° Roteiro - Iuna - Distancia: 15.037,57m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
95 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)

Rua (Calçada)

Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 48° / 49° Roteiro - Faz. Jiral - Distancia: 9.365,89m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
96 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 50° Roteiro - Casa da Roça - Distancia: 22.850,70m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
97 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 51° Roteiro - Ferbasa Jaboticabal - Distancia: 23.631,82m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
98 - Ano - Nº 4033

Lençóis

NV

LEGENDA
BR-242 (Asfalto)
BA-144 (Asfalto)
BA-144 (Estrada de chão)
Rua (Calçada)
Rua (Sem calçasamento)
Estrada de chão

LINHAS ESCOLARES - 52° Roteiro - Iuna - Distancia: 12.085,77m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

Caroline Almeida
Arquiteta e Urbanista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /YWJPUUEVAVFN4CKKJJDIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

