
ESTADO DA BAHIA
E-mail: prniuiugp@hotmail.com CNPJ; 16.416.158/0001-87

PROC.ADM ~g017 - P. PRESENCIAL039/2017
,---- _... - . .__ erR 221/2017

ICOITllATO IDMIIISTllnl. DEPRESTAÇIO DESERViÇO TRANSPORTEESCOlAR
~~.~J.ministrativo nO109/2017 - Pregão Presencial n~_º-ª-~L?_º17- mpZI1I2I1J

o MUf\4ICIPIO.DE IUIU/BA, estabelecido na Praça Abílio Pereira, Centro, IUIU/BA, CNPJ/MF
nO 16.liiô.158/0001-87, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Reinaldo Barbosa de
Góes, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG no' o 04923403-07, inscrito no
CPF sob o nO 608.929.435-72, residente e domiciliado 'la cídade de IUIÚ/BA, doravante
denominado CONTRATANTE, e, do outro, a Pessoa Jurídica/pessoa física MILENIO
TRANSPORTESE SERVIÇOS- EIRELI ME, com sede na Travessa Brasil, 41, Centro, Barra
do Choca/BA, CEP 45.120-000, inscrita no CNPl/CPF sob o n.O 21.549.$15/0001-15
dcravante denominada Contratado(a), neste ato representada por Paulo Batista Nogueira da
Silva, portador da Carteira de Identidade n.O 936795212 expedida pelo órgão SSPjBA, CPFnO
003.32J .452-65, celebram entre si o presente Contrato para contratação Pessoa Jurídica
para St2'lViços de Transporte Escolar incluindo condutor, conforme especificações
contidas no Anexo I do Edital de Pregão nO039/2017, constante do Processo 109/2017,
em conformidade com a Lei N° 10.520/02, e com a Lei N.o 8.ó66/93, e demais legislações
vigentes e as cláusulas a seguir enumeradas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a contratação de Pessoa Jurídica para prestação
de sertfiços no Transporte Escolar incluindo condutor, conforme detalhamento no
ANEXO )(- Planilha de Quantitativos e Valores que integrará este instrumento •.

As quilometragens poderão ser ampliadas ou reduzidas diariamente, caso haja necessidade de
redlrecíor iamento de trajeto por parte da fiscalização da Prefeitura Municipal de IUIU/Ba, que
ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação.

Parágri.ifO Primeiro .. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária
conformidade entre eles, devidamente assinados e/ou rubricados:

(.3) Edital do Pregão nO039/2017 os documentos que o acompanham, bem como todos
os termos do Processo Administrativo;

b} Proposta da CONTRATADA, e os documentos e especificações que norteiam a
presente execução contratual;

CLÁUSULASEGUNDA- DO REGIMEDE EXECUÇÃO:

o presente contrato será executado sob regime de empreitada por menor preço unitário,
consíderendo a natureza da contratação irreajustável nos termos da IE:gislaçãovigente.

CLÁUSflRATERCEIRA * D!~SESPECIFICAÇÕES:

Para a prestação dos serviços, a CONTRATADO(A) será responsável pela contratação dos
condutores (motoristas) dos ônibus; e bem como pela manutenção do veículo, combustível
(óleo diesel), lubrificantes e tudo que diz respeito ao cumprimento do objeto contratado.
Parágra:Fo Único - O controle das viagens e a supervisão da execução contratual é de
responseoílldade da Secretaria Municipal de Educação, observando-se que isso ocorrerá em
função da programação de atividades e necessidades da Secretaria rererencíada.
Dir!'ftcri LtcLte çoos e Contratos
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CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO:

PRee, ADM 109/2017- p, PRESENCIALQ39/2017
era 221/2017

o valor global deste instrumento é de R$ J89.978,30 (cento e oitenta e nove mil
novece;;1tose setenta e oito reais e trinta centavos) preço correspondente ao valor
oferecido no Pregão Presencial nO.039/2017 da Proposta Realinhada da Contratada, a
qual é parte integrante do presente Contrato, onde serão contratados os dias letivos da data
de assinatura do contrato.

Parágrafo .Primeiro - O pagamento dos serviços ora ajustados será por qUilometragem, por
intermédio de crédito bancário, após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada
pelo setor competente da Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADO(A) fica 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 do contrato, devidamente atualizado, nos termos do
art. 65, §1°, da Lei nO 8.666/93 e alterações posteriores. As alterações contratuais não
poderão ultrapassar os limites estabelecidos no presente instrumento, salvo no caso de
supressões decorrentes de acordo entre as partes, desde que precedidas de justificativa e
autorização superior.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Parágra'fo Primeiro - O pagamento da contratação, objeto do presente contrato, será
efetuado até o 10° (déclmo) dia útil, contado da data da apresentação da Nota Fiscal,
devidamente certificada pelo agente responsável do setor competente para a devida
certificação.

Parágrafo Segundo - A Secretaria MuniCipal de Educação, por intermédio do Setor
competente, deverá elaborar relatório de execução de serviços devidamente certificado, pelos
Diretores das Unidades Escolares, cujos alunos serão transportados pela CONTRATAD(O)A,
constituindo-se este em documento imprescindível para a liquidação das despesas.

Parágrafo Terceiro - No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar as seguintes
referências:

a) O objeto da prestação dos serviços;
b) O número do processo que deu origem à contratação;

parágrafo Quarto - Para efetivação do pagamento, a(o) CONTRATAD(O)Adeverá apresentar
os documentos comprobatórios de sua regularidade fiscal.

Parágrafo QUÍl1to - Havendo qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou qualquer outra
circunstância que desaprove a liquidação e a despesa, a mesma ficará pendente e o
pagamento sustado até que a CONTRATADO(A)adote as medidas saneadoras necessárias.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE:

O valor determinado na CláusulaQuarta, poderá ser reajustável a partir da data do reajuste
dos combustíveis, considerando 50% (cinquenta por cento) do valor do reajuste do

.Li(:.i._ta,~~óes,.::Co,r-r-at'-.-::-:
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combustível, aplicado sobre o valor do km rodado, e se houver redução do combustível, será
aplicado a mesma fórmula;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

o prazo de vigência do presente contrato é contado a partir da data da assinatura do termo
contratual até 31/12/2017, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei nO8.666/93.
A prestação dos serviços de transporte dar-se-á durante o período letivo; isso implica dizer que
haverá a suspensão automática da execução contratual no período de férias e do recesso
escolar.

CLÁUSULA OITAVA - CASOS DE FORÇA MAIOR

São considerados casos de força maior, para isenção de multa, quando o atraso na prestação
dos serviços do Transporte Escolar decorrer de:

a) falta de pagamento devido pela CONTRATANTEdurante os dias correspondentes a
esse atraso;

b) paralisação imediata das aulas não previstas no calendário escolar;
c) calamidade pública;

d) chuvas copiosas e suas conseqüências que impeçam o tráfego de veículos;

e) outros que enquadrem no conceito do parágrafo único do art. 1.058, do Código Civil
Brasileiro,

CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste processo licitatório, correrão à conta da dotação
orçamentária, consignada no Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de
2017, conforme segue abaixo:

01.04.201.8/ 33.90.39.00 (P.].) Fonte: 01, 15
01.04.;Wll / 33.90.39.00 (P.].) Fonte: 19
01.04.2013 / 33.90.39.00 (P.J.) Fonte: 01
01.04.2021/ 33.90.39.00 (P.J.) Fonte: 04

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São obrigações da CONTRATADA:

a) Contratar pessoa (s) para conduzir (em) o (s) veículo (s) (ônibus), que sejam de
comprovada idoneidade moral e capacidade profissional;

b) Exigir dos condutores dos veículos (ônibus) que estes se apresentem nos locais de
trabalho vestidos adequadamente.

c) Colocar como condutores dos veículos (ônibus) contratados, pessoas
comprovadamente habilitadas na forma prevista pela legislação de trânsito;

d) Responsabilizar-se por toda e qualquer avaria que os veículos (ônibus) venha a
sofrer, durante a execução dos serviços, momento em que este deverá ser substituído
imediatamente, para se evitar a paralisação dos serviços contratados;

i'l i r·!_'t,:;rl
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e) Substituir, imediatamente, todo pessoal que sem motivo justificado venha a se
ausentar durante suas atividades do local de trabalho, ou cuja presença for julgada
inconveniente pela CONTRATANTE,por intermédio da Secretaria Municipal de Educação;

f) Executar os serviços contratados de acordo com as especificações estabelecidas pelo
CONTRATANTE,por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, obedecendo as condições
fixadas neste contrato, em licitação e na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

São obrigações do CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento nas datas aprazadas;

b) Dar livre e completo acesso ao pessoal da CONTRATADA, encarregada do
cumprimento dos serviços objeto deste contrato;

c) Responsabilizar-se pela organização dos serviços objeto da contratação;

d) Nomear comissão de fiscalização, a qual terá poderes para acompanhar a execução
dos serviços, podendo receber, atestar, rejeitar, orientar a(o) CONTRATADO(A), tudo para a
melhor prestação dos.serviços.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

A(O) CONTRATAD(O)A assumirá integral responsabilidade por danos causados ao Município de
IUIU/BA ou a terceiros, decorrentes da execução deste contrato, inclusive por acidentes,
mortes, perdas, destruições parciais ou totais. O Município de IUIU/Ba isenta-se de todas as
reclamações que possam surgir referentes a este contrato, ainda que as mesmas sejam
resultantes de atos de seus prepostos ou de qualquer pessoa física ou jurídica em sua
execução.

Decorridos 10 (dez) dias de atraso no início da execução contratual do objeto especificado na
Cláusula Primeira deste instrumento, poderá o CONTRATANTErescindir o contrato, Sujeitando
se a CONTRATADAao pagamento da multa e aplicação das sanções previstas em lei, sem 'ônus
da ação cabível para ressarcimento de prejuízo decorrente da inadimplência.

Independente da possibilidade de rescisão contratual, com as conseqüêndas previstas em lei,
reconhecidos os direitos da administração previstos no art. 77 da Lei nO 8.666/93, a
inexecução total do objeto deste contrato, ensejará aplicação de multa correspondente a 6%
(seis por cento) do valor do contrato atualizado.

As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos que a(o)
CONTRATADO(A) tiver direito, competindo-lhe, no caso de insuficiência de crédito, pagá-Ias no
prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento da notificação da Secretaria Municipal de
Educação.

As multas previstas nesta seção não têm efeito compensatório e consequentemente o
pagamento delas não exime a(o) CONTRATADO(A) da reparação de eventuais danos que
forem causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência de culpa ou dolo, na
execução dos serviços objeto da contratação.
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CTR 221/2017

Parágrafo Primeiro - Será facultada ao CONTRATANTE,aplicar à(o) CONTRATADO(A), a seu
exclusivo critério, quando a gravidade da falta assim justificar, sem prejuízo das penalidades
previstas em Lei: .

a) advertência:

b) multa na forma prevista na Lei 8.666/93 ou no contrato;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o
Município de IUIU/Ba, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) declaração de idoneidade para licitar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes de punição, até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplícou a penalidade, reabilitação esta que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir ao MuniCípio de IUIU/BA pelos prejuízos e, após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base nas letras "a", "b" e "c".

Parágrafo Segundo - As pen.~lidades que venham a ser aplicadas, somente poderão ser
relevadas pelo Município de IUt/Ba, mediante justificativas a critério do Chefe do Executivo
Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ENCARGOS:

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
resultantes da execução deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO:

É expressamente vedado à(o) CONTRATADO(A) transferir a terceiros as obrigações assumidas
neste contrato, sem expressa anuência do Município de IUIUjBa.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO:

São motivos enseja dores da rescisão contratual, sem prejuízo dos demais motivos previstos
em lei e neste instrumente:

a) O descumprimento de cláusulas contratuais ou das especificações que norteiam a execução
do objeto do contrato;

b) O desatendimento às determinações necessárias a execução contratual;

c) A prática reiterada, de atos considerados como faltosos, os quais devem ser devidamente
anotados, nos termos do § lOdo art. 76 da Lei Federal nO 8.666/93;

d) A dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da estrutura da Pessoa Jurídica
desde que isso venha a ínviabtllzar a execução contratual;

e) Razões de interesse público, devidamente justificados;

f) A subcontratação parcial ou total, cessão ou transferência da execução do objeto do
contrato;

g) A rescisão contratual, poderá ser determinada:

h) Por ato unilateral, nos casos elencaoos no art. 781 incisos I a XII, da Lei nO8.666/93;
Li'. LL:;'..T~';H/)es;':'COllLrdi,:)~,
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i) Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os objetivos da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PRERROGATIVAS:

São prerrogativas do CONTRATANTE:

- empreender unilateralmente, modificações nos termos do contrato, desde que objetive
atender ao interesse público, ressalvado os direitos dota) CONTRATADO(A);

- rescindir unilateralmente o contrato, desde que comprovada a inexecução parcial, total ou na
ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nO8.666/93;

- rescindir o contrato. amigavelmente por acordo entre as partes, desde que conveniente aos
interesses da Administração;

- a rescisão q:mtratual, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade superior.

CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO:

o presente termo contratual está plenamente vinculado às disposições do Pregão Presencial
nO 039/2017 e a Proposta da CONTRATADA. .

cLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA MANUTENÇÃO E DO SINISTRO

Correrão por Conta dora) CONTRATADO(A) todas as despesas de manutenção do veículo,
compreendendo, a reposição de peças e acessórios, bem como o risco relativo a acidentes,
incêndios, furto ou roubo do veículo ora a disposição da administração.

cLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS:

o presente contrato será regido pela Lei nO8.666/93 e suas alterações posteriores. Caso haja
dúvidas decorrentes de fatos não contemplados no presente contrato, estas serão dirimidas
segundo os prlncipíos jurídicos, aplicáveis a situação fática existente, preservando-se o direito
doía) CONTRATADO(A), sem prejuízo da prevalência do interesse público.

cLÁUSULA VIGÉSIMA - DA HABILITAÇÃO:

OCA)CONTRATADO(A) obriga-se a manter durante a execução contratual, todas as condições
que a habilitaram no certame, sob pena de rescisão contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Carinhanha/BA, para dirimir dúvidas e controvérsias
oriundas do presente termo.

CTR 21 7 - V:rlC!11~d()a Pr0f·~,~ Mlln~~~ipJl,10 1IJ_[[1 CNPJ 16.416,lS3 1
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO:
PROC ADM 109/2017· P. PRESENCIAL039/2017

CTR221/2017

Após a assinatura deste contrato, o CONTRATANTEprovidenciará a publicação do mesmo ou
de resumo no Diário Oficial do Município conforme dispões o artigo 61, parágrafo único da lei
nO 8.666/93.
Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, que
depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e duas testemunhas que também o
assinam.

PREF
REINALDO BA

MILENIO T NSPORTES E SERVIÇOS - EIREU ME
Paulo B tista Nogue' a da Silva - proprietário.

CONTRATADA

1- ~~~ __~--~~~~~~
Oilson Pe . 9 Montalvão - CPF038.975.875-21

2 - _--+~Jfil..C:::::iW~('\2'--- __
~ãrisa CaldasAraújo - CPF: 029.205.195-65

TESTEMUNHAS:

u'irer o.r Lic~t.<.tçõe:,:,l \~ Con t r a t.o
CTF 7 - vi.ncu. ecc a Prefei:i.iYÚ Hun,icipd.l. de :'UiU CNP.i 1.6.:;l6. !::::\
~h,'~.§n,~:i,h /08/2017;?:t 31t'12/~:1.~17
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ANEXO I

QUANTITATIVOS E VALORES

ESCOLAS ATENDIDAS.

KMDIÁRIA PREVISÃO VALOR VALOR TorAL

KM ESTIMADO Periodo 12!k1ias
PORKM letivos

MODELO MAT. VESP. NOT. 129 dias R$letivos

Onibus até 40 5.160 R$ 3,47 R$ 17.905,2044L

Micro-

"---- 20.382,00 Iônibus até 50 6.450 R$ 3,16 I
26L I I---- r~:~6Onibus até I 44 R$ 3,47 R$ 19.695,72 I44L i

!

Onibus até 44 5.676 R$ 3,47 R$ 19.695,7244L

ITEM ROTA

1 j Pmdorama, Capoeiras, Belém, Col. Estad. Jorge Amado e Centro
Morro de Aurélio aluiu Educ. Edivaldo Boaventura

IPindorama, Serrinha, Lagoa
2 IGrande, Batalhão, Marcos I 901. Esta~. Jorge Amado e Centro

IGuerra a !uiu f' educo Edivaldo Boaventura-~--L:.._.__. ,~_._._-..--.... ~......,..~_..___ .~,_.,,_...._.. ~.~_~

:3 José Honório, Boqueirão. , Col. Estad. Jorge Amado e Centro
Coqueiro, Casa Armada a luiu I Educ, Edivaldo Boaventura

!

4 José Honóno, Boqueirão, Col. Estad. Jorge Amado e Centro
Coqueiro, Casa Armada aluiu Educ. Edivaldo Boaventura

Ui.retc( a de Ll<:lt:açt)~:s e Contrat.os
CTR 221 2017 Vlrl(:uJ6~i()d Prefei.t:urd MlJni.~jpal de lUlU CNPJ 16.41f.15B/OODl-87
Viqêr'ci 14iü8/~ú17 à 31J12/2017
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iW!,._-:,"

! ! Faz. Promissão, Retiro, Lagoa IEscola Municipal Francisco Guedes

..
i

I ~
5 . Redonda, Rio Verde, Santa e Centro Educacional Lucinda

Até 15 144 18.576 R$ 2,84 R$ 52.755,84
Idália e Vai Quem Quer a lugares
Píndorama Rebinato

..: Escola Municipal Francisco Guedes,

Ô Fazenda Itaúna a Pindorama Centro Educacional Lucinda VaM Até 29 3.741 R$ 2,84 R$ 10.624,44
Rebinato e Escola Municipal Horácio 15 lugares
Ferreira Lima

Escola Municipal Francisco Guedes,

7 Paus Preto a Pindorama
Centro Educaclonal Lucinda Ónibus_ ,•., 70 9.030 R$ 3,47 R$ 31.334,10
Rebínato e Colégio Estadual Jorge 44L
Amado

~~.

8 Barra ao Ageste
Centro Educ. Edivaldo Boaventura e Van Até 48 6.192 R$ 2,84 R$ 17.585,28
Colégio Estadual Jorge Amado 15 lugares

.......
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 189.978,30

CENTO EOITENTA ENOVE MIL NOVECENTOSESETENTAEOITO REAISETRINTA CENTAVOS

PROC. ADM 109/2017 - P. PRESENCIAL 039/2017
CTR 221/2017

.......:...

r0tbr' a de I.icitaç0es 8 (.t,nt·:atDs
1 2(1) ._ '/ir:;:':"'Jl~:J>:: ~'edura ~1ll:';i,_:lp,::-:

;,'_f~:~:ic.i.14/08/2017:) ~l./c:/, 2L'i7
~NPJ 16.416.'1.58!U()(1),-87

Valor Total: R$ 189.978,30 (cento e oitenta e nove mil novecentos e setenta e oito reais e tri

unicipal
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