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ESTADO DA BANIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA° PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: REINALDO OLIVEIRA CASTRO 
CPF/CNPJ: 020.947.155-74 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: RUA DO ASFALTO, 431, AILTON MATOS, UNA/BA 

PROPOSTA DE PREÇO 
ROTA 01 

ITINEFtARIO VALOR UN. POR KM 
Evandro x Luciano x Marcos Gomes Vice Versa R$ 6,80 

RELAÇÃO CUSTOS COM O PREÇO/ MÊS 
ITINEFtARIO 
Evandro x Luciano x Marcos Gomes 
Vice Versa 

Quant. 
km/Mês 

Valor 
mensal 

Valor total X3 

ROTA 01 1.161,6 7.898,88 23.696,64 
TOTAL 23.696,64 
VALOR GLOBAL R$ 23.696,64 (Vinte e três mil, seiscentos e noventa e 
seis reais e sessenta e quatro centavos) 
MARCA/MODELO PLACA COMBUSTÍVEL ANO 

Kia Besta MAT 3H18 DIESEL 1998/1999 

• a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno 
conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus 
anexos. 
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à 
execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas 
no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como 
impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais 
encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Pregão 
Presencial 056/2021 realizado pela Prefeitura de Una. 
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar 
e celebrar contratos com a administração pública e que está de acordo com as 
exigências do presente Edital. 
d) Declaramos que os serviços ofertados terão garantia de qualidade, 
obedecendo aos padrões exigidos por lei. 
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e) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
abertura da sessão. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para 
abertura dos envelopes indicada no preâmbulo deste anexo. 

Una-Bahia, 15 • 	mbro de 2021 

REINALDO OLI 	' CASTRO 

• 

• 



Una-Bahia, 15 de Setemb 

EINALDO O EIRA CASTRO 

2021 
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MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÂO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: REINALDO OLIVEIRA CASTRO 
CPF/CNPJ: 020.947.155-74 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: RUA DO ASFALTO, 431, AILTON MATOS, UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 
• 

DECLARO, sob as penas da lei, que não estou impedido de licitar ou contratar 

com a Administração direta ou indireta da união, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, abrangendo inclusive, as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob o controle do Poder Público e as fundações por ele 
instituídas ou mantidas. 

• 



• 
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MUNICíPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA° PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNIC010 DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: NEVITON CARLOS DA SILVA 
CPF/CNPJ: 470.512.995-49 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: FAZ COMJ BOA SORTE, CAJUEIRO I, - UNA/BA 

PROPOSTA DE PREÇO 
ROTA 02 

ITINEFtARIO VALOR UN. POR KM 
Cajueiro I x Lençois - vice versa R$ 7,10 

RELAÇÃO CUSTOS COM O PREÇO/ MÊS 
ITINEFtARIO 
Cajueiro I x Lençois - vice versa 

Quant. 
km/Mês 

Valor 
mensal 

Valor total X 3 

ROTA 02 660 4.686,00 14.058,00 
TOTAL 14.058,00 
VALOR GLOBAL R$ 14.058,00 ( 10 uatorze mil e cinquenta e oito reais) 
MARCA/MODELO PLACA COMBUSTÍVEL ANO 
GM S10 DE LUX CAU8451 GASOLINA 1995 

a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno 
conhecimento de todos os aspectos relativos á licitação em causa e 
concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus 
anexos. 
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à 
execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas 
no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como 
impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais 
encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Pregão 
Presencial 056/2021 realizado pela Prefeitura de Una. 
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar 
e celebrar contratos com a administração pública e que está de acordo com as 
exigências do presente Edital. 
d) Declaramos que os serviços ofertados terão garantia de qualidade, 
obedecendo aos padrões exigidos por lei. 

e) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
abertura da sessão. 

ty'n?Y-7" 	 d-ie fLY:-7 
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VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para 
abertura dos envelopes indicada no preâmbulo deste anexo. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

NEVITON CARLOS DA SILVA 

• 

• 
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MUNICÍPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA° PRESENCIAL N° 05612021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: NEVITON CARLOS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 470.512.995-49 	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: FAZ COMJ BOA SORTE, CAJUEIRO I, - UNA/BA  

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 

DECLARO, sob as penas da lei, que não estou impedido de licitar ou contratar 

com a Administração direta ou indireta da união, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, abrangendo inclusive, as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob o controle do Poder Público e as fundações por ele 
instituídas ou mantidas. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

V V, /7/ 721 	 rd‘  
NEVITON CARLOS DA SILVA 



a. 

MUNICÍPIO DE UNA 

MODALIDADE DE LICITAÇAO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICIPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: FABIO SILVA DE JESUS 
CPF/CNPJ: 019.217.195-08 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: AV ILHEUS, SN, VILA BRASIL - UNA/BA 

PROPOSTA DE PREÇO 
ROTA 03 

ITINEFtARIO VALOR UN. POR KM 

Pau Furado x Vila Ipiranga x Vila Brasil e Vice Versa R$ 8,50 
RELAÇÃO CUSTOS COM O PREÇO/ MÊS 

ITINEFtARIO 
Pau furado x Vila Ipiranga x Vila Brasil 
e Vice Versa 

Quant. 
km/ Mês 

Valor 
mensal 

Valor total X 3 

ROTA 03 554,4 4.712,40 14.137,20 
TOTAL 14.137,20 
VALOR GLOBAL R$ 14.137,20 (Quatorze mil, cento e trinta e sete reais e 
vinte centavos) 
MARCA/MODELO PLACA COMBUSTÍVEL ANO 

F.4000 JLE8816 DIESEL 1994 

a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno 
conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus 
anexos. 
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à 
execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas 
no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como 
impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais 
encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Pregão 
Presencial 056/2021 realizado pela Prefeitura de Una. 
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar 
e celebrar contratos com a administração pública e que está de acordo com as 
exigências do presente Edital. 
d) Declaramos que os serviços ofertados terão garantia de qualidade, 
obedecendo aos padrões exigidos por lei. 



oltocl 
e) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
abertura da sessão. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para 
abertura dos envelopes indicada no preâmbulo deste anexo. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

„  
FABIO SILVA DE JESUS 

• 

• 



MUNICÍPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA0 PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: FABIO SILVA DE JESUS  
CPF/CNPJ: 019.217.195-08 	j INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: AV ILHEUS, SN, VILA BRASIL - UNA/BA  

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 

DECLARO, sob as penas da lei, que não estou impedido de licitar ou contratar 

com a Administração direta ou indireta da união, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, abrangendo inclusive, as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob o controle do Poder Público e as fundações por ele 
instituídas ou mantidas. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

 

ck4  
FABIO SILVA DE JESUS 

  



MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGAO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICíPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: CLEBER FONSECA CHAVES 
CPF/CNPJ: 977.881.125-34 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2097/17 
ENDEREÇO: LOT CANTO DAS AGUAS, QD 58 LOTE 52, LENÇOIS- UNA/BA 

PROPOSTA DE PREÇO 
ROTA 05 

ITINEFtARIO VALOR UN. POR KM 

Mamão x Cajueiro x Distrito de Lençóis e Vice Versa R$ 7,10 
RELAÇÃO CUSTOS COM O PREÇO/ MÊS 

ITINERARIO 
Mamão x Cajueiro II x Cajueiro I x 
Distrito de Lençóis e Vice Versa 

Quant. 
km/Mês 

Valor 
mensal 

Valor total X 3 

ROTA 05 1.516,88 10.769,85 32.309,54 
TOTAL 32.309,54 
VALOR GLOBAL R$ 32.309,54 (Trinta e dois mil, trezentos e nove reais e 
cinquenta e quatro centavos) 
MARCA/MODELO PLACA COMBUSTÍVEL ANO 

VW KOMBI CYQ5191 GASOLINA 2002 

a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno 
conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus 
anexos. 
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à 
execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas 
no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como 
impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais 
encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Pregão 
Presencial 056/2021 realizado pela Prefeitura de Una. 
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar 
e celebrar contratos com a administração pública e que está de acordo com as 
exigências do presente Edital. 
d) Declaramos que os produtos ofertados terão garantia de qualidade, 
obedecendo aos padrões exigidos por lei. 



e) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
abertura da sessão. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para 
abertura dos envelopes indicada no preâmbulo deste anexo. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

{-1-672-j7 	 _  
CLEBER FONSECA CHAVES 
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MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇAO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: CLEBER FONSECA CHAVES 
CPF/CNPJ: 977.881.125-34 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2097/17 
ENDEREÇO: LOT CANTO DAS AGUAS, QD 58 LOTE 52, LENÇOIS- UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 

DECLARO, sob as penas da lei, que não estou impedido de licitar ou contratar 

com a Administração direta ou indireta da união, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, abrangendo inclusive, as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob o controle do Poder Público e as fundações por ele 
instituídas ou mantidas. 

• Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

(d1,630 Fethawt-,- (fid/22-91 
CLEBER FONSECA CHAVES 



MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA° PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: AGNALDO QUEIROZ SANTOS 
CPF/CNPJ: 002.372.975-90 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: TRAV GETULIO VARGAS, 200, CENTRO, UNA/BA 

PROPOSTA DE PREÇO 
ROTA 06 

ITINEFtAFtIO VALOR UN. POR KM 

Bilênio x Guanabara x Tote Serrote e Vice Versa turno 
Matutino e Noturno 

R$ 7,00 

RELAÇÃO CUSTOS COM O PREÇO/ MÊS 
ITINEFtARIO 
Bilenio x Guanabara x lote Serrote e 
Vice Versa turno Matutino e Noturno 

Quant. 
km/Mês 

Valor 
mensal 

Valor total X 3 

ROTA 06 1.161,6 8.131,20 24.393,60 
TOTAL 24.396,60 
VALOR GLOBAL R$ 24.396,60 (Vinte e quatro mil, trezentos e noventa e 
seis reais e sessenta centavos) 
MARCA/MODELO PLACA COMBUSTÍVEL ANO 

FORD/F2000 JML9245 DIESEL 1980 

a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno 
conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus 
anexos. 
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à 
execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas 
no Termo de Referência - Anexo 1, sem ônus para a Administração, tais como 
impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais 
encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Pregão 
Presencial 056/2021 realizado pela Prefeitura de Una. 
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar 
e celebrar contratos com a administração pública e que está de acordo com as 
exigências do presente Edital. 
d) Declaramos que os serviços ofertados terão garantia de qualidade, 	/17 
obedecendo aos padrões exigidos por lei. 

Lze 94_ -.Aio& 
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e) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
abertura da sessão. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para 
abertura dos envelopes indicada no preâmbulo deste anexo. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

(CI  

AGNALDO QUEIROZ SANTOS 

• 

1 



MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGAO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: AGNALDO QUEIROZ SANTOS 
CPF/CNPJ: 002.372.975-90 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: TRAV GETULIO VARGAS, 200, CENTRO, UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 

DECLARO, sob as penas da lei, que não estou impedido de licitar ou contratar 

com a Administração direta ou indireta da união, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, abrangendo inclusive, as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob o controle do Poder Público e as fundações por ele 

instituídas ou mantidas. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

_./.9  

AGNALDO QUEIROZ/SANTOS 



MUNICÍPIO DE UNA 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N°015/2019 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: ADILIO SANTANA DOS SANTOS 
CPF/CNPJ: 019.312.305-36 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, VILA BRASIL- UNA/BA 

PROPOSTA DE PREÇO 
ROTA 07 

ITINEFtAFtI0 VALOR UN. POR KM 
João Beré x Ponto do Eliseu e vice versa R$ 7,50 

RELAÇÃO CUSTOS COM O PREÇO/ MÊS 
ITINERARIO 
João Beré x Ponto do Eliseu e vice 
versa 

Quant. 
km/Mês 

Valor 
mensal 

Valor total X 3 

ROTA 07 489 3.667,50 11.002,50 
TOTAL 11.002,50 
VALOR GLOBAL R$ 11.002,50 (Onze mil, dois reais e cinquenta centavos) 
MARCA/MODELO PLACA COMBUSTÍVEL ANO 

FORD F 1000 MPE 7790 DIESEL 1987 

a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno 
conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus 
anexos. 
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à 
execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas 
no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como 
impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais 
encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Pregão 
Presencial 056/2021 realizado pelaPrefeitura de Una. 
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inicfrinea para licitar 
e celebrar contratos com a administração pública e que está de acordo com as 
exigências do presente Edital. 
d) Declaramos que os serviços ofertados terão garantia de qualidade, 
obedecendo aos padrões exigidos por lei. 

fidtGA, c_,,,krawok dr? _5,0,r4ten 



e) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
abertura da sessão. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para 
abertura dos envelopes indicada no preâmbulo deste anexo. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

ÂLL 	14n  
ADILIO SANTANA DOS SANTOS 

• 
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MUNICíPIO DE UNA 

MODALIDADE DE LICITAÇAO 
PREGA° PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: ADILIO SANTANA DOS SANTOS 
CPF/CNPJ: 019.312.305-36 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, VILA BRASIL UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 

DECLARO, sob as penas da lei, que não estou impedido de licitar ou contratar 

com a Administração direta ou indireta da união, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, abrangendo inclusive, as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob o controle do Poder Público e as fundações por ele 

instituídas ou mantidas. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

£0,20-tuot  sai  
ADILIO SANTANA DOS SANTOS 



V° 

MUNICÍPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA0 PRESENCIAL NP 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: ROBERVANDO DO ROSÁRIO MOTA 
CPF/CNPJ: 001.013.515-42 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: EIXO VILA SÃO JOÃO, SN- UNNBA 

PROPOSTA DE PREÇO 
ROTA 08 

ITINERARIO VALOR UN. POR KM 
Vila sao João x Domingos Bailia x Franconia x Rubens e 
Vice Versa R$ 720 

RELAÇÃO CUSTOS COM O PREÇO/ MÊS 
ITINERAFt10 
Vila São João x Domingos Bahia x 
Franconia x Rubens e Vice Versa 

Quant. 
km/Mês 

Valor 
mensal 

Valor total X 3 

ROTA 08 1.518,0 10.929,60 32.788,80 
TOTAL 32.788,80 
VALOR GLOBAL R$ 32.788,80 (trinta e dois mil, setecentos e oitenta e 
oito reais e oitenta centavos) 
MARCA/MODELO PLACA COMBUSTÍVEL ANO 

11m IMMRT Ar21/ C001 r_gacna TM A I "11.-/ 

a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno 
conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus 
anexos. 
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à 
execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas 
no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como 
impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais 
encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Pregão 
Presencial 056/2021 realizado pela Prefeitura de Una. 
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar 
e celebrar contratos com a administração pública e que está de acordo com as 
exigências do presente Edital. 
d) Declaramos que os serviços ofertados terão garantia de qualidade, 
obedecendo aos padrões exigidos por lei. 



e) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
abertura da sessão. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para 
abertura dos envelopes indicada no preâmbulo deste anexo. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

25i ./4 --5~6 elf3 Mfa2-fryLeg-X7- 1:7 
ROBERVANDO DO ROSARIO MOTA 
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MUNICÍPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA() PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: ROBERVANDO DO ROSÁRIO MOTA 
CPF/CNPJ: 001.013.515-42 	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: Eixo VILA SÃO JOÃO, SN- UNA/BA  

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 

DECLARO, sob as penas da lei, que não estou impedido de licitar ou contratar 
com a Administração direta ou indireta da união, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, abrangendo inclusive, as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob o controle do Poder Público e as fundações por ele 
instituídas ou mantidas. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021 

gif.12_4crít 4<r) ‘r5fivaz  
ROBERVANDO DO ROSÁRIO MOTA 
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MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGAO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: PEDRO JESUS DOS SANTOS 
CPF/CNPJ: 558.816.455-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

ENDEREÇO: RUSA DAS FLORES, SN, VILA BRASIL- UNA/BA 

PROPOSTA DE PREÇO 
ROTA 09 

ITINERARIO VALOR UN. POR KM 
Pau Escrito x Vila Brasil e Vice Versa R$ 7,10 

RELAÇÃO CUSTOS COM O PREÇO/ MÊS 
ITINERAFtI0 
Pau Escrito x Vila Brasil e Vice Versa 

Quant. 
km/ Mês 

Valor 
mensal 

Valor total X 3 

ROTA 09 1.469,6 10.434,16 31.302,48 
TOTAL 31.302,48 
VALOR GLOBAL R$ 31.302,48 (trinta e um mil, trezentos e dois reais e 
quarenta e oito centavos) 
MARCA/MODELO PLACA COMBUSTÍVEL ANO 

FORD F4000 JOE 4067 DIESEL 1982 

a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno 
conhecimento de todos os aspectos relativos á licitação em causa e 
concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus 
anexos. 
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à 
execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas 
no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como 
impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais 
encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Pregão 
Presencial 056/2021 realizado pela Prefeitura de Una. 
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidemea para licitar 
e celebrar contratos com a administração pública e que está de acordo com as 
exigências do presente Edital. 
d) Declaramos que os serviços ofertados terão garantia de qualidade, 
obedecendo aos padrões exigidos por lei. 

e1/4_,GaG, 
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e) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
abertura da sessão. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para 
abertura dos envelopes indicada no preâmbulo deste anexo. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

Pniy) an-') 9-J-0-wtjj) 
PEDRO JESUS DOS SANTOS 

• 

• 
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MUNICÍPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: PEDRO JESUS DOS SANTOS 
CPF/CNPJ: 558.816.455-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: RUSA DAS FLORES, SN, VILA BRASIL- UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 
• 

DECLARO, sob as penas da lei, que não estou impedido de licitar ou contratar 

com a Administração direta ou indireta da união, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, abrangendo inclusive, as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob o controle do Poder Público e as fundações por ele 
instituídas ou mantidas. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

111 

,A7);  

PEDRO JESUS DOS SANTOS 



MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGAO PRESENCIAL N° 05612021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: ADSON SANTOS SENA  
CPF/CNPJ: 627.020.505-06 	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: RUA JOAO PAULO II, 78, SUCUPIRA-- UNA/BA  

PROPOSTA DE PREÇO 
ROTA 10 

ITINERÁRIO  VALOR UN. POR KM 

Palestina x Santa Terezinha \Tia Lençóis Belga - Vice Versa R$ 8,40  
RELAÇÃO CUSTOS COM O  PREÇO/ MÊS 

ITINERÁRIO 
Palestina x Santa Terezinha Via 
Lençóis Belga - Vice Versa 

Quant. 
km/Mês 

Valor 
mensal 

Valor total X 3 

ROTA 10 	 ,  712,8 5.987,52 17.962,56 TOTAL  
17.962,56 VALOR GLOBAL R$ 17.962,56 (Dezessete mil, novecentos 

dois reais e cinquenta e seis centavos)  e sessenta e 
MARCA/MODELO  PLACA COMBUSTÍVEL ANO m.benz 710 J009187 DIESEL 2003 

a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno 
conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus anexos. 
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à 
execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas 
no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como 
impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais 
encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Pregão 
Presencial 056/2021 realizado pela Prefeitura de Una. 
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada iniclônea para licitar 
e celebrar contratos com a administração pública e que está de acordo com as 
exigências do presente Edital. 
d) Declaramos que os serviços ofertados terão garantia de qualidade, 
obedecendo aos padrões exigidos por lei. 



otox 
e) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da abertura da sessão. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para 
abertura dos envelopes indicada no preâmbulo deste anexo. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

ADSON SANTOS SENA 

71z 



04P 

MUNICÍPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA° PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICIPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: ADSON SANTOS SENA  
CPF/CNPJ: 627.020.505-06 	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: RUA JOAO PAULO II, 78, SUCUPIRA- UNNBA  

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 

DECLARO, sob as penas da lei, que não estou impedido de licitar ou contratar 

com a Administração direta ou indireta da união, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, abrangendo inclusive, as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob o controle do Poder Público e as fundações por ele 
instituídas ou mantidas. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021 

ADSON SANTOS SENA 
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MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇAO 

PREGA° PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: ROSMÁRIO MOTA DE BRITO 
CPF/CNPJ: 572.691.225-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: RUA JOÃO PAULO II, 101, SUCUPIRA - UNA/BA 

PROPOSTA DE PREÇO 
ROTA 11 

ITINERARIO VALOR UN. POR KM 
Fazenda Providencia x Biobrax - vice e versa R$ 6,50 

RELAÇÃO CUSTOS COM O PREÇO/ MÊS 
ITINERÁRIO 
Fazenda Providencia x Biobrax - vice 
e versa 

Quant. 
km/ Mês 

Valor 
mensal 

Valor total X 3 

ROTA 11 1.372,14 8.918,91 26.756,73 
TOTAL 26.756,73 
VALOR GLOBAL R$ 26.756,73 (Vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e 
seis reais e setenta e três centavos) 
MARCA/MODELO PLACA COMBUSTÍVEL ANO 

F4000 JLE 8921 DIESEL 1984 

a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno 
conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus 
anexos. 
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à 
execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas 
no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como 
impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais 
encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Pregão 
Presencial 056/2021 realizado pela Prefeitura de Una. 
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar 
e celebrar contratos com a administração pública e que está de acordo com as 
exigências do presente Edital. 
d) Declaramos que os serviços ofertados terão garantia de qualidade, 
obedecendo aos padrões exigidos por lei. 



e) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
abertura da sessão. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para 
abertura dos envelopes indicada no preâmbulo deste anexo. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021 

90AnT/Cjlá  
ROSMARIOMOTA DE BRITO 

• 

Ít_ 
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MUNICÍPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇAO 

PREGAO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA  
NOME/RAZÃO SOCIAL: ROSMARIO MOTA DE BRITO  
CPF/CNPJ: 572.691.225-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: RUA JOÃO PAULO II, 101, SUCUPIRA - UNNBA 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 

DECLARO, sob as penas da lei, que não estou impedido de licitar ou contratar 

com a Administração direta ou indireta da união, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, abrangendo inclusive, as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob o controle do Poder Público e as fundações por ele 
instituídas ou mantidas. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021 

CO-/bEY -11 	L‘e)  
c- 

ROSMÁRIO MO A DE BRITO 

fr-‘ 

• 



00)2- 

MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA° PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICIPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: LUCAS SANTOS ALBUQUERQUE 
CPF/CNPJ 023.118.275-96 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: RUA D. PEDRO I, SN, ANTONIO ANDRADE- UNA/BA 

PROPOSTA DE PREÇO 
ROTA 12 

ITINEFtARIO VALOR UN. POR KM 

Pau Queimado x Dendhevea x Estrada de Arataca e Vice 
Versa 

R$ 7,10 

RELAÇÃO CUSTOS COM O PREÇO/ MÊS 
ITINERARIO 
Pau Queimado x Dendhevea x Estrada 
de Arataca e Vice Versa 

Quant. 
km/Mês 

Valor 
mensal 

Valor total X 3 

ROTA 12 2.120,8 15.057,68 45.173,04 
TOTAL 45.173,04 
VALOR GLOBAL R$ 45.173,04 (Quarenta e cinco mil, cento e setenta e 
três reais e quatro centavos) 
MARCA/MODELO PLACA COMBUSTÍVEL ANO 

GM MONTANA 
CONQUEST 

3RH8061 GASOLINA/ 
ALCOOL 

2008 

a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno 
conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus 
anexos. 
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à 
execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas 
no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como 
impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais 
encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Pregão 
Presencial 056/2021 realizado pela Prefeitura de Una. 
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidôrrea para licitar 
e celebrar contratos com a administração pública e que está de acordo com as 
exigências do presente Edital. 



TOS ALB QUER 

d) Declaramos que os serviços ofertados terão garantia de qualidade, 
obedecendo aos padrões exigidos por lei. 

e) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
abertura da sessão. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para 
abertura dos envelopes indicada no preâmbulo deste anexo. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021 

• 

• 
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MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA° PRESENCIAL N° 05612021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: LUCAS SANTOS ALBUQUERQUE 
CPF/CNPJ: 023.118.275-96 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: RUA D. PEDRO I, SN, ANTONIO ANDRADE- UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR • 
DECLARO, sob as penas da lei, que não estou impedido de licitar ou contratar 

com a Administração direta ou indireta da união, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, abrangendo inclusive, as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob o controle do Poder Público e as fundações por ele 

instituídas ou mantidas. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021 

411 
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LUCAS SANTOS ALBUQUE QUÊ 
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MUNICÍPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2021 

• 
ITINEFtARIO 
Mamao x Vila Brasil vice versa, 

Quant. 
km/Mês 

Valor 
mensal 

Valor total X 3 

FORD F 4000 JLP 7889 
PLACA 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: BRUNO LIMA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 048.300.695-54 	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, SN„ VILA BRASIL- UNA/BA 

PROPOSTA DE PREÇO 
ROTA 13 

Mamao x Vila Brasil vice versa, 

RELAÇÃO CUSTOS COM O PREÇO/ MÊS 

/TINEFtARIO 
R$ 7,05 

VALOR UN. POR KM 

ROTA 13 1.672,0 11.704,00 35.112,00 TOTAL 

 

 

  

   

35.112,00 VALOR GLOBAL R$ 35.112,00 (Trinta e cinco mil, cento e doze reais)  MARCA/MODELO 	 COMBUSTÍVEL 	ANO  
DIESEL 	 1990 

a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno 
conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus 
anexos. 
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à 
execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas 
no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como 
impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais 
encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Pregão 
Presencial 056/2021 realizado pela Prefeitura de Una. 
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar 
e celebrar contratos com a administração pública e que está de acordo com as 
exigências do presente Edital. 
d) Declaramos que os serviços ofertados terão garantia de qualidade, 
obedecendo aos padrões exigidos por lei. 

,),L4,714.9 	Ch) 7014-r) 



e) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
abertura da sessão. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para 
abertura dos envelopes indicada no preâmbulo deste anexo. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

bikvvy) Zro rÁ-7 500-1)-71) 
BRUNO LIMA DOS SANTOS 

• 

• 



• 

MUNICÍPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA0 PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNIC1P10 DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: BRUNO LIMA DOS SANTOS 
CPF/CNPJ: 048.300.695-54 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, SN„ VILA BRASIL- UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 

DECLARO, sob as penas da lei, que não estou impedido de licitar ou contratar 

com a Administração direta ou indireta da união, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, abrangendo inclusive, as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob o controle do Poder Público e as fundações por ele 

instituídas ou mantidas. 

• Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

(1)44010 4.411,P 	loin;-(/) 
BRUNO LIMA DOS SANTOS 
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MUNICIPIO DE UNA 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA() PRESENCIAL N°05612021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: ENDESON SILVA DE ALMEIDA 
CPF/CNPJ: 033.434.095-02 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

ENDEREÇO: RUA BEM TE VI SN AILTON MATOS - UNA/BA 

PROPOSTA DE PREÇO 
ROTA 14 

ITINERARIO VALOR UN. POR KM 

Associação do 70  Dia x INCON x Rio da Serra x Colégio 
Maria da Paz. 

R$ 7,50 

RELAÇÃO CUSTOS COM O PREÇO/ MÊS 
ITINERARIO 
Associação do 70  Dia x Rio da Serra x 
Colégio Maria da Paz 

Quant. 
km/Mês 

Valor 
mensal 

Valor total X 3 

ROTA 14 827,2 6.204,00 18.612,00 
TOTAL 18.612,00 
VALOR GLOBAL R$ 18.612,00 (dezoito mil, seiscentos e doze reais) 
MARCA/MODELO PLACA COMBUSTÍVEL ANO 

Gm S10 2.2 S CQE4928 GASOLINA 1998 

a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno 
conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus 
anexos. 
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à 
execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas 
no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como 
impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais 
encargos que incida sobre o resultado do certame 056/2021 realizado pela 
Prefeitura de Una. 
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para 
licitar e celebrar contratos com a administração pública e que está de acordo 
com as exigências do presente Edital. 
d) Declaramos que os serviços ofertados terão garantia de qualidade, 
obedecendo aos padrões exigidos por lei. 



e) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados 
da abertura da sessão. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para 
abertura dos envelopes indicada no preâmbulo deste anexo. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021 

cX.A  

ENDESON SILVA DE ALMEIDA 

• 



MUNICEPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°05612021 

MUNICIPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: ENDESON SILVA DE ALMEIDA 
CPF/CNPJ: 033.434.095-02 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: RUA BEM TE VI SN AILTON MATOS - UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 

DECLARO, sob as penas da lei, que não estou impedido de licitar ou contratar 

com a Administração direta ou indireta da união, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive, as entidades com 

personalidade jurídica de direito privado sob o controle do Poder Público e as 

fundações por ele instituídas ou mantidas. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021 

ENDESON SILVA DE ALMEIDA 

 



MUNICÍPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA° PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: FABIO SILVA DE JESUS 
CPF/CNPJ: 019.217.195-08 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

, ENDEREÇO: AV ILHEUS, SN, VILA BRASIL - UNA/BA 

PROPOSTA DE PREÇO 
ROTA 15 

ITINEFtARIO VALOR UN. POR KM 

Buri x Vila Ipiranga x Vila Brasil e vice versa R$ 8,50 
RELAÇÃO CUSTOS COM O PREÇO/ MÊS 

ITINERARIO 
Buri x Vila Ipiranga x Vila Brasil e vice 
versa 

Quant. 
km/ Mês 

Valor 
mensal 

Valor total X 3 

ROTA 15 708,4 6.021,40 18.064,20 
TOTAL 18.064,20 
VALOR GLOBAL R$ 18.064,20 (dezoito mil sessenta e quatro reais e vinte 
centavos) 
MARCA/MODELO PLACA COMBUSTÍVEL ANO 

F.4000 )L6116 DIESEL 1994 

a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno 
conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus 
anexos. 
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à 
execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas 
no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como 
impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais 
encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Pregão 
Presencial 056/2021 realizado pela Prefeitura de Una. 
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar 
e celebrar contratos com a administração pública e que está de acordo com as 
exigências do presente Edital. 
d) Declaramos que os serviços ofertados terão garantia de qualidade, 
obedecendo aos padrões exigidos por lei. 

/y
, 
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e) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
abertura da sessão. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para 
abertura dos envelopes indicada no preâmbulo deste anexo. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

) 	'- FABIO SILVA DE JESUS 

• 

• 



• 

MUNICÍPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGAO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: FABIO SILVA DE JESUS 
CPF/CNPJ: 019.217.195-08 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: AV ILHEUS, SN, VILA BRASIL - UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 

DECLARO, sob as penas da lei, que não estou impedido de licitar ou contratar 

com a Administração direta ou indireta da união, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, abrangendo inclusive, as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob o controle do Poder Público e as fundações por ele 
instituídas ou mantidas. 

• Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

P CSÈÇ,i 	
FABIO SILVA DE JESUS 



MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA() PRESENCIAL N° 015/2019 

MUNICIPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: RAFAEL CAVALCANTI SANTOS 
CPF/CNPJ 039.567.045-41 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO:AV BRASIL, 375, COLONIA DE UNA„ - UNA/BA 

PROPOSTA DE PREÇO 
ROTA 16 

ITINERAFtI0 VALOR UN. POR KM 
Fazenda Meta x Fazenda Maristela x Km 26 e vice versa R$ 10,50 

RELAÇÃO CUSTOS COM O PREÇO/ MÊS 
ITINERARIO 
Fazenda Meta x Fazenda Maristela x 
Km 26 e vice versa 

Quant. 
km/ Mês 

Valor 
mensal 

Valor total X 3 

ROTA 16 440,0 4.620,00 13.860,00 
TOTAL 13.860,00 
VALOR GLOBAL R$ 13.860,00 (Treze mil, oitocentos e sessenta reais) 
MARCA/MODELO PLACA COMBUSTÍVEL ANO 

FORD F 4000 LES 4349 DIESEL 1990 

a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno 
conhecimento de todos os aspectos relativos á licitação em causa e 
concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus 
anexos. 
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias a 
execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas 
no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como 
impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais 
encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Pregão 
Presencial 056/2021 realizado pela Prefeitura de Una. 
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar 
e celebrar contratos com a administração pública e que está de acordo com as 
exigências do presente Edital. 
d) Declaramos que os serviços ofertados terão garantia de qualidade, 
obedecendo aos padrões exigidos por lei. 

4,â 	-Loft4 
	 /21 



e) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
abertura da sessão. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para 
abertura dos envelopes indicada no preâmbulo deste anexo. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

A-  'RAFAEL CAVALCANTI SANTOS 

• 

• 
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MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA° PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: RAFAEL CAVALCANTI SANTOS 
CPF/CNPJ: 039.567.045-41 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO:Av BRASIL, 375, COLONIA DE UNA„ - UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 

DECLARO, sob as penas da lei, que não estou impedido de licitar ou contratar 

com a Administração direta ou indireta da união, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, abrangendo inclusive, as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob o controle do Poder Público e as fundações por ele 
instituídas ou mantidas. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

fi)  
_{)  
RA=AEL CAVALCANTI SANTOS 
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MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA() PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSE JESUS FERREIRA 
CPF/CNPJ: 644.289.315-49 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: TRAV LUIZ GUIMARAES ROSA, SUCUPIRA- UNA/BA 

PROPOSTA DE PREÇO 
ROTA 17 

ITINERARIO VALOR UN. POR KM 

Fazenda Conjunto Boa Sorte x Faz. Sr. Didi via Ecoparque R$ 7,00 
RELAÇÃO CUSTOS COM O PREÇO/ MÊS 

ITINEFtARIO 
Fazenda Conjunto Boa Sorte x Faz. Sr. 
Didi via Ecoparque 

Quant. 
km/Mês 

Valor 
mensal 

Valor total X 3 

ROTA 17 563,2 3.942,40 11.827,20 
TOTAL 11.827,20 
VALOR GLOBAL R$ 11.827,20 (onze mil, oitocentos e vinte e sete reais e 
vinte centavos) 
MARCA/MODELO PLACA COMBUSTÍVEL ANO 

VW KOMBI JQMOE39 FLEX 2006 

a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno 
conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus 
anexos. 
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à 
execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas 
no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como 
impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais 
encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Pregão 
Presencial 056/2021 realizado pela Prefeitura de Una. 
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar 
e celebrar contratos com a administração pública e que está de acordo com as 
exigências do presente Edital. 
d) Declaramos que os serviços ofertados terão garantia de qualidade, 
obedecendo aos padrões exigidos por lei. 



oof 
e) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
abertura da sessão. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para 
abertura dos envelopes indicada no preâmbulo deste anexo. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

JOSE JESUS FERREIRA 



MUNICÍPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA° PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSE JESUS FERREIRA 
CPF/CNPJ: 644.289.315-49 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

ENDEREÇO: TRAV LUIZ GUIMARAES ROSA, SUCUPIRA- UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 

DECLARO, sob as penas da lei, que não estou impedido de licitar ou contratar 

com a Administração direta ou indireta da união, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, abrangendo inclusive, as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob o controle do Poder Público e as fundações por ele 

instituídas ou mantidas. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

 

JOSE JESUS FERREIRA 



MUNICÍPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGAO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALFREDO MORAIS DA MOTA 

CPF/CNPJ: 283.354.815-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

ENDEREÇO: GUIMARÃES ROSA, 60, SUCUPIRA- UNA/BA 

PROPOSTA DE PREÇO 
ROTA 18 

ITINEFtAFtIO VALOR UN. POR KM 
ZÉ LUIZ/INDEPENDENCIAPARANO/UNA 7105 

RELAÇÃO CUSTOS COM O PREÇO/ MÊS 
ITINERAFtIO Quant. 

km/Mês 
Valor 
mensal 

Valor total X 3 

LOCAÇÃO 	DE 	VEÍCULO 	COM 
MOTORISTA ZÉ PARA TRANSPORTE DE 
ALUNOS 	DA 	REDE 	PÚBLICA 	DO 
ENSINO 	FUNDAMENTAL 	NO 
PERCURSO 	 ZÉ 
LUIZ/INDEPENDENCIA/PARAlSO/UNA 

924 6.514,20 19.542,60 

TOTAL 19.542,60 
19.542,60 (Dezenove mil, quinhentos e quarenta e dois e sessenta 
reais) 
MARCA/MODELO PLACA COMBUSTÍVEL ANO/MODELO 

VW KOMBI OU° 8918 FLEX 2013/2014 

a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno 
conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus 
anexos. 
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à 
execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas 
no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como 
impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais 



encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Pregão 
Presencial 056/2021 realizado pela Prefeitura de Una. 
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidânea para licitar 
e celebrar contratos com a administração pública e que está de acordo com as 
exigências do presente Edital. 
d) Declaramos que os serviços ofertados terão garantia de qualidade, 
obedecendo aos padrões exigidos por lei. 
e) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
abertura da sessão. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para 
abertura dos envelopes indicada no preâmbulo deste anexo. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

rfLu(, v77 flt,),0 d.e. A  
• ALFREDO MORAIS DA MOTA 

• 

Í- 



MUNICíPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGAO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNIC1P10 DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: ALFREDO MORAIS DA MOTA 
CPF/CNPJ: 283.354.815-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: RUA GUIMARÃES ROSA, 60, SUCUPIRA- UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 

DECLARO, sob as penas da lei, que não estou impedido de licitar ou contratar 

com a Administração direta ou indireta da união, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, abrangendo inclusive, as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob o controle do Poder Público e as fundações por ele 

instituídas ou mantidas. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

R- 10.11-2  hftuiAçtic PR\  
ALFREDO MORAIS DA MOTA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 

 

HABILITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL CATEGORIA 

ALUGUEL 
CAPAODADE  

POTENCIACILINDRADA 	 1 PESO BRUTO TOTAL 

82CV/2700 	0.0 
MOTOR 

32218198 
CARROCFRIA 

NAO APLICAVEL 
NOME 

REINALDO OLIVEIRA CASTRO 

CPF t CNN 

020.947.155-74 
LOCAL 	 DATA 

UNA BA 
	

20/08/2021 
ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN 

mmmin 	si urirmi 

CAT. TARE i DATA DE QUITAÇÃO 
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PAGAMENTO 
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REPASSE OBRIGATÓRIO AO 
FUNDO NACIONAL DE SADDE (RS) 

CUSTO DO 
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CUSTO EFETIVO 
DO SEGURO" 
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REPASSE 08RIGATOMOÃO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
TRÂNSITO (RS) 
* 

VALOR DO 10F (4) 

* 

VALOR TOTAL A SER PAGO 
PELO SEGURADO (RS) 

* 

EIXOS I Lova° 
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Vali ade 09/03/2022 

Prefeitura Municipal de Una 
Estado da Bahia 

Coordenação de Administração Tributaria 

CERTIDÃO NEGAT A DE DÉBITO - CND 	 N° 0000393/2021 

Nome/Razaoia!: REINALDe OLIVEIRA CASTRO 
Endereco: TI4V GE 	VARGAS, N°431 - - CENTRO - UNA - BA 
CPF: 	020.947.155-.74 	 Insc Est/RG: 

A Prefeitura Municipal de Una-Ba, conforme preceituam os Artigos 615 a 622 da Lei 
Municipal N°. 596, de 2112-1999 - Codigo Tributario Municipal, combinado com o 
disposto no Artigo 205 da Lei Federal N°. 5172, de 25-10-1966 - Codigo Tributario 
Nacional, CERTIFICA que o contribuinte, acima identificado, encontra-se em situacao regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. 

A presente Cedida° nao servira de prova contra cobranca de quaisquer debitos 
referentes a recolhimentos que nao tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal de Financas. 

Observacao 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Una (BA), 10 de Setembro de 2021 

AIessandro Marques Chaves 
Coordernador de Administração Tributada 
por Decreto n°204 de 11.07.2021. 

ESTA CERTIDAO E VALIDA, SOMENTE, SEM RASURAS OU EMENDAS E AS COPIAS 
TERÃO, APENAS, VALIDADE MEDIANTE APRESENTACAO DO ORIGINAL. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praca Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA oqo 
Emissà 13/09/2021\08:46 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20213765275 

NOME 

REINALDO OLIVEIRA CASTRO 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CPF 

020.947.155-74 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 13/09/2021, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:Ilwww.sefaz.ba.gov.br 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

• 

Página 1 de 1 	 RelCertidaoNegativa.rpt 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Ã DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: REINALDO OLIVEIRA CASTRO 
CPF: 020.947.155-74 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 	 ii 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrangi 

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°  
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão e ida grat lamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 13:19:31 d• dia 08/09/2021 <hora e data de Brasília>. 

 

Válida a 07/03/2022. 
Código.- controle da 
Qual ti rasura ou e 

  

 

ertidão: B3C1.AF2A.68CB.BE25 
enda invalidará este documento. 
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Página I de I 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: REINALDO OLIVEIRA CASTRO 

CPF: 020.947.155-74  

Certidão n°: 28049412/2021  

Expedição: 12/09/2021, às 09:21:24  

Validade: 10/03/2022 
 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que REINALDO OLIVEIRA CASTRO, inscrito(a) no CPF sob o 
n° 020.947.155-74, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-

A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dividas e sigest,t)es: cndt@tst.jus.br  



NOME/RAZÃO SOCIAL 

REINALDO OLIVEIRA CASTRO 

COD. ATIVIDADE 
168 

I

INSCRICAO COMERCIAL 	CPF/CNRI 
1881/13 	 020.947.155-74 

ATIVIDADE 

CARRO DE ALUGUEL COM MOTORISTA 

INSCRICAO 

RESTRICOES 
KIA BESTA 12 PGS CHASSI KNHTR7312W6323925, PL,A MAT3 

	

tala 	 DATA SMISD, O 

	

(0/09/2021 	
I VALIDADE 

3110 

(s 
//(x7L- 

ATIVIDADES SECUNDARIAS 

TRANSPORTE ESCOLAR. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

 

 

PRACA DR. MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA, 14 - CENTRO 

UNA - BA - CEP:45690-000 

 

Alva ra 
DE LICENCA N°212 

PARA 

LICENCA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZACAO E LOCALIZACAO 

NOME FANTASIA 

ENDERECO 

RUA DO ASFALTO N° 431 CENTRO - UNA - BA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 
Pregão 015/2019 

Menor Preço Global ESTADO DA BAHIA 

CONTRATO N°. 106/2019 

Termo de Contrato que entre si 
celebram o Município de Una — Estado 
da Bahia, e a empresa REINALDO 
OLIVERA CASTRO para os fins que 
especifica. 

O MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, pessoa jurídica, de direito público interno, inscrita no 
CNPJ n° 13.672.605/0001-70, com sede na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, n° 14, 
Centro, nesta Cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. TIAGO BIRSCHNER, brasileiro, maior, portador do 
RG n°0971162468 SSP/BA e CPF n°014.834.565-44, residente e domiciliado neste Município, 
na Rua Félix Caldas, n°215, Centro, e, do outro lado, o Sr. REINALDO OLI VERA CASTRO, 
estabelecido na RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N°, VILA BRASIL, Una — BA, inscrito no 
CPF n° 020.947.155-74 representado neste ato, por REINALDO OLI VERA CASTRO, CPF 
n° 020.947.155-74, resolvem e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO 
CONTRATUAL, mediante as clausulas e condições seguintes: 

• CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

• 1.1. constitui o objeto do presente Contrato, CONTRATA* DE PESSOAS FÍSICAS PARA 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE ESTUDANTES DO ENSINO PÚBLICO 
MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, SITUADOS NA ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE UNA, CONFORME Lei de Diretrizes e Base LOB ng 9.394, na 
art. 42, inciso VIII, em conformidade com a proposta de preços apresentada na sessão da 
licitação da qual decorre este termo contratual e adjudicado conforme parecer devidamente 
homologado e publicado no Diário Oficial do Município. 

ITEM UN DESCRIÇÃO QTD R$ UNIT R$ TOTAL 

01 MES 

EVANDRO X LUCIANO X MARCOS 
GOMES E VICE VERSA, VEICULO TIPO 
VAN, 	MOVIDO 	A 	GASOLINA 	COM 
CAPACIDADE 	MINIMA 	DE 	10 
PASSAGEIROS. ABASTECIMENTO POR 
CONTA DO CONTRATADO. 

10 R$4.518,62 R$45.186,20 

• • 
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CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à 
CONTRATADA a importância total de R$ 45.186,20 (QUARENTA E CINCO MIL CENTO E 
OITENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS); 
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa 
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, 
mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às 
leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, 
mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesas 
necessárias à total realização dos serviços; 
3.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta 
corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a 
ser regularizada pela Contratada; 
3.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
Contratada; 
3.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação; 
3.4. a atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da 
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir: VFC =VF(1+0" onde: VFC = Valor da 
Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês anterior/100; n = número de dias 
de atraso/30; 
3.5. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste 
Contrato, de acordo com o disposto no Decreto Estadual n° 9.265/2004. 

CLAUSULA QUARTA — DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

4.1. as despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento de 2019: 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTA() 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 01 — MDE. 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTA() 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 04 — SALÁRIO EDUCAÇÃO. 
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ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTAO 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 15 — FNDE. 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTAO 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 19 — FUNDES 40%. • 	CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

5.1. o prazo de vigência contratual será de 01 DE MARÇO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO DE 
2019, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser renovado caso haja acordo 
entre as partes, mantendo-se todas as condições presentes; 
5.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito 
orçamentário, salvo se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a 
natureza de continuidade dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA — DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do CONTRATO; 
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 
CLÁUSULA, não transfere à Prefeitura Municipal de Una, responsabilidade por seu pagamento 

411 	nem poderá onerar o objeto do CONTRATO; 
6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

41 	terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
6.4. CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução dos serviços; 
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente 
CONTRATO que a Prefeitura Municipal de Una, considerar imperfeitos; 
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Una, qualquer alteração que, 
porventura venha a sofrer em seu contrato social; 
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do 
presente CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüentes penalidades contratuais e, 
as demais previstas em Lei ou regulamento; 
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma 
prevista na Lei Federal n° 8.666/93; 
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre 
as partes; 

. a variação do vali ontratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, 
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as atualizações, compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de 
pagamento aqui previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares 
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo podendo ser 
registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento. 

6.10 Relação dos veículos que realizarão o transporte escolar, com sua marca, modelo, placa, 
chassis, remavam, quantidade de lugares e ano de fabricação, acompanhado de declaração 
formal devidamente assinada, de sua disponibilidade para a utilização no objeto do presente 
certame, bem como o termo de vistoria de cada veículo, realizada pela contratante, seguindo 
modelo disponibilizado pela administração conforme Edital 

6.10.1. Com referência à vistoria prevista exigir-se-á conforme prevê o Inciso II do Art. 136 do 

• 
Código de Trânsito Brasileiro a Inspeção semestral para verificação dos equipamentos 
obrigatórios de segurança. 

6.11. Exigir-se-á que o licitante possua veículos adequados (art. 105, II, 136 e 137 do Código 
de Trânsito Brasileiro) com vida útil mínima; 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. O Sr. CARLOS CALAZANS DOS SANTOS JUNIOR, designado na portaria n° 34 de 02 
de Março de 2017 fiscal de contratos administrativos, deverá: 

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de 
execução, quando for o caso; 
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a 
competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da 

411 	
Administração, se necessário, parecer de especialistas; 
e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com 
a execução do contrato. 

Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não 
eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

8.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 

raves ao Municí 
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8.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os 
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo; 
8.1.3. a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

	

I - 	10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na 
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados 
da data de sua convocação; 

	

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

•
III _ 	0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 

•
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

8.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 
8.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso; 
8.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 
8.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta; 
8.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas; 
8.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citada; 
8.1.5. serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar 

• e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
• ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a 

punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO: 

9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe 
ao Contratado direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei n° 10.520/02 no que 
for pertinente, além do Decreto Municipal n° 136/06. Este Contrato está vinculado ao Pregão 
Presencial n° 015/2019; 
10.2. as parte cont - -ntes elegem o foro da Cidade de Una com renuncia expressa de 

ara dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO; 
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10.3. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias 
igual teor, este Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato. 
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CONTRATO N°. 154/2018 

Termo de Contrato que entre si 
celebram o Município de Una — Estado 
da Bahia, e a empresa REINALDO 
OLIVERA CASTRO para os fins que • 	especifica. 

O MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, pessoa jurídica, de direito público interno, inscrita no 
CNPJ n° 13.672.605/0001-70, com sede na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, n° 14, 
Centro, nesta Cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. TIAGO BIRSCHNER, brasileiro, maior, podador do 
RG n° 0971162468 SSP/BA e CPF n° 014.834.565-44, residente e domiciliado neste Município, 
na Rua Félix Caldas, n°215, Centro, e, do outro lado, o Sr. REINALDO OLIVERA CASTRO, 
estabelecido na RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N°, VILA BRASIL, Una — BA, inscrito no 
CPF n° 020.947.155-74 representado neste ato, por REINALDO OLIVERA CASTRO, CPF 
n° 020.947.155-74, resolvem e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO 
CONTRATUAL, mediante as clausulas e condições seguintes: 

• CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

• 
1.1. constitui o objeto do presente Contrato, CONTRATA* DE PESSOAS FÍSICAS PARA 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE ESTUDANTES DO ENSINO PÚBLICO 
MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, SITUADOS NA ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE UNA, CONFORME Lei de Diretrizes e Base LDB no 9.394, no 
art. 4°, inciso VIII, em conformidade com a proposta de preços apresentada na sessão da 
licitação da qual decorre este termo contratual e adjudicado conforme parecer devidamente 
homologado e publicado no Diário Oficial do Município. 

ITEM UN DESCRIÇÃO QTD R$ UNIT 	R$ TOTAL 
01 MÊS EVANDRO X LUCIANO X MARCOS 

GOMES E VICE VERSA, VEICULO TIPO 
VAN, 	MOVIDO 	A 	GASOLINA 	COM 
CAPACIDADE 	MINIMA 	DE 	10 
PASSAGEIROS. ABASTECIMENTO POR 
CONTA DO CONTRATADO.  

08 R$ 4.485,60 	R$ 35.884280 
., 

_ --- C 
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CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à 
CONTRATADA a importância total de R$ 35.884,80 (TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E 
OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS); 
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa 
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, 
mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às 
leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, 
mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesas 
necessárias à total realização dos serviços; 
3.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta 
corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a 
ser regularizada pela Contratada; 
3.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
Contratada; 
3.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação; 
3A. a atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da 
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir VFC =VF(1+0°  onde: VFC = Valor da 
Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês anterior/100; n = número de dias 

• de atraso/30; 
3.5. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste 
Contrato, de acordo com o disposto no Decreto Estadual n° 9.265/2004. 

CLAUSULA QUARTA — DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

4.1. as despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento de 2018 

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTÃO DOS RECURSOS DO 
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL — ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS — PESSOA FISICA. FONTE DE 
RECURSO: 04— SALÁRIO EDUCAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

5.1. o prazo de vigência contratual será de 02 DE MAIO DE 2018 À 31 DE DEZEMBRO DE 
2018, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser renovado caso haja acordo 
entre as partes, mantendo-se todas as condições presentes; 
5.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito 
orçamentário, salvo se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 — Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bali 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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natureza de continuidade dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA — DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciános, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do CONTRATO; 
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 
CLÁUSULA, não transfere à Prefeitura Municipal de Una, responsabilidade por seu pagamento 
nem poderá onerar o objeto do CONTRATO; 

40. 	6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou 

• 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
6.4. CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução dos serviços; 
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente 
CONTRATO que a Prefeitura Municipal de Una, considerar imperfeitos; 
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Una, qualquer alteração que, 
porventura venha a sofrer em seu contrato social; 
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do 
presente CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüentes penalidades contratuais e 
as demais previstas em Lei ou regulamento; 
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma 
prevista na Lei Federal n° 8.666/93; 
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre 
as partes; 
6.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, 
as atualizações, compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de 

• pagamento aqui previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares 
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo podendo ser 
registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento. 

6.10 Relação dos veículos que realizarão o transporte escolar, com sua marca, modelo, placa, 
chassis, renavan, quantidade de lugares e ano de fabricação, acompanhado de declaração 
formal devidamente assinada, de sua disponibilidade para a utilização no objeto do presente 
certame, bem como o termo de vistoria de cada veiculo, realizada pela contratante, seguindo 
modelo disponibilizado pela administração conforme Edital. 

6.10.1. Com referência à vistoria prevista exigir-se-á conforme prevê o Inciso II do Art. 136 do 
Código de Trânsito Brasileiro a Inspeção semestral para verificação dos equipamentos 
obrigatórios de segurança. 

6.11. Exigir-se-á que o licitante possua veículos adequados (art. 105, II, 136 e 137 do Código 
de Trânsito Brasileiro) com vida útil mínima; 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
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7.1. Os responsáveis pela fiscalização deste contrato, deverão: 

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinand as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 

b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de 
execução, quando for o caso; 

c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a 
competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 

d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da 
Administração, se necessário, parecer de especialistas; 

e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a 
execução do contrato. 

Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não 
eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

8.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao Município; 
8.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os 
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo; 
8.1.3. a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos. 

	

I - 	10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na 
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados 
da data de sua convocação; 

	

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

	

III - 	0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

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

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Ba 
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8.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso; 
8.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 
8.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta; 
8.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas; 
8.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citada; 
8.1.5. serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a 
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO: 

9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe 
ao Contratado direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8,666/93 e Lei n° 10.520/02 no que 
for pertinente, além do Decreto Municipal ri' 136/06. Este Contrato está vinculado ao Pregão 
Presencial n°027/2018; 
10.2. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Una com renuncia expressa de 
qualquer outro, para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO; 
10.3. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias 
igual teor, este Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato. 

Una (BA), 02 de MAIO de 2018. 

/1,,12-0(62- 	 6,2,149  
REINALDO OLIVERA CASTRO 

Contratado 

N 
TIAGO BISCHNER 
Prefeito MuniciÁl 

CP R : 00)0.6/. 	 CP /RG:i3r7 fRit‘ zq 
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MUNICÍPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA° PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: REINALDO OLIVEIRA CASTRO 
CPF/CNPJ 020.947.155-74 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO RUA DO ASFALTO, 431, AILTON MATOS, UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO PERCURSO E 
DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO 

EU, REINALDO OLIVEIRA CASTRO, brasileiro, maior, portador do 

CPF n° 003.358.735-37, DECLARO para fins específicos do Processo 
Licitatório n° 056/2021 do Município de Una que tenho pleno conhecimento 

do percurso constante no objeto do Edital que referenda o certame citado e que 

o veículo de minha propriedade KIA BESTA 12P GS, ANO/MODELO 
1998/1999, PLACA MAT 3H18, encontra-se em perfeito estado de conservação, 

em dia com a documentação perante os órgãos competentes e devidamente 

apto a prestar os serviços. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021 

REINALDO OLI IRA CASTRO 



Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021 

REINALDOET 

MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGAO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA  
NOME/RAZÃO SOCIAL: REINALDO OLIVEIRA CASTRO  
CPF/CNPJ: 020.947.155-74 1 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: RUA DO ASFALTO, 431, AILTON MATOS, UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR 

DECLARO sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no 
inciso XXXII do art. 7° da Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 

8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre. 
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MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGAO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNIC1P10 DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: REINALDO OLIVEIRA CASTRO 
CPF/CNPJ: 020.947.155-74 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: RUA DO ASFALTO, 431, AILTON MATOS, UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

REINALDO OLIVEIRA CASTRO, devidamente inscrito no CPF sob o n° 

020.947.155-74, DECLARA não ser e nunca ter sido declarado inideineo para 

licitar e celebrar contratos com a administração pública e que estou de acordo 

com as exigências do Edital norteador do certame 056/2021. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021 

R NALDO OL 	ASTRO 
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MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA0 PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: REINALDO OLIVEIRA CASTRO 
CPF/CNPJ: 020.947.155-74 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: RUA DO ASFALTO, 431, AILTON MATOS, UNA/BA 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

REINALDO OLIVEIRA CASTRO, devidamente inscrito no CPF sob o n° 

020.947.155-74, DECLARA sob as penalidades da lei, que não existe fato 

superveniente impeditivo contra sua habilitação, assim como se obriga a declarar 

a ocorrência de fatos futuros. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021 

• 



13109/2021 	005141731 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 0'0  
CERTIDÃO ESTADUAL  

INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1° 
GRAU 

CERTIDÃO N°: 005141731 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esaj.tjbajus.brisco/abrirConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahi 
anteriores a data de 13/09/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

• REINALDO OLIVEIRA CASTRO, portador do RG: 966036077 SSPBA, CPF: 020.947.155-74, residente n 
RUA DO ASFALTO. 431 - AILTON MATOS, Una - BA. ************"********************""*"*"'" 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela intemet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, segunda-feira, 13 de setembro de 2021. 

005141731 
PEDIDO N°: II 1 
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gov.br  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
DENATRAN 

OBSERVAÇÕES DO VETCULO 

SEM RESERVA 

DETRAN. BA  

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL 

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CIA 

56050451385 
MARCA / MODELO / VERSÃO 

li14/S10 DELUXE 
ESPÉCIE 'TIPO 

CARGA CAMINHONETE 
PLACA ANTERIOR / UF 

CAU8451/BA 

CHASSI 

98G124CRSSC904947 
COR PREDOMINANTE 

BRANCA 

COMBUSTNEL 

GASOLINA 

CA7 

*** 

eft CAPACIDADE CATEGORIA 

ALUGUEL 
0.8 
PESO BRUTO TOTAL 

2.3 
POTENCWCILIN ORADA 

110CV/2200 
CMT EIXOS 

3.3 

LOTAÇÃO 

03P 822N231004818P 
MOTOR 

DATA LOCAL 

08/04/2021 UNA BA 

CAT. TARIF DATA DE QUITAÇÃO 	PAGAMENTO 

13 COTA ÚNICA EPARCELADO 

VALOR DO 10F (1$) VALOR TOTAL A SER PAGO 
PELO SEGURADO (11$1 

CPE / CNPJ 

470.512.995-49 

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN 

CARROCERIA 

CARROCERIA ABERTA 
NOME 

NEVITON CARLOS DA SILVA 

REPASSE OBRIGATÓRIO AO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
TRANSITO1RM 

DADOS DO SEGURO DPVAT 

REPASSE OBRIGATÓRIO AO 
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (RS) 

CUSTO DO 
BILHETE1RM 

CUSTO EFETIVO 
DO SEGURO (RS) 
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e INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT 

r‘ MENSAGENS D E NATRAN 

Para sua comodidade, você pode acenar este 
documento diretamente pelo seu celular. Baile o 
aplicativo Carteira Digital de Trinalto • COT e tenha 
acesso ao tcerrdamento de seu veiculo além de 
muitas outras (um:banalidades. 
Com a Carteira Digital de TrAnsito CDT você pode: 

• &Rata ei MradNmePagar  metas cais disco= 
• Atestar a vencia digital da CNH fora cem: mimas 

.Pds 45120171 
• Acessar a versão digltid de Lkendamentotc•ivokka 
• Corrparilharokeidamentocoriate5pessoas 
• lickaropincipalardicor 
• Rereberwoderefal 

Palmem e °ocorra Digital ele Trânsito • CDT nas lojas Goegie Nay ou App Roce 
atesta =palma cie sua maio todos os documentos para vara condusirseu 

veiculo com trenqvilIclarle e cegurançal 

CARTEIRA 
D14,ITAL DE 
TRANSITO 

DENATRAN moourouien• 



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 40Cdk 

Por este Contrato Particular de Prestação de Serviços, de um lado, o Sr. NEVITON 
CARLOS DA SILVA, brasileiro, maior, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda 
Boa Sorte, Projeto Cajueiro, Zona Rural, Una-Bahia, portador do CPF n° 
470.512.995-49, doravante chamado CONTRATANTE e do outro lado, o Sr. 
ANTONIO DIAS GONÇALVES, brasileiro, maior, portador do CPF n°075.598.285-15 
e CNH 01023751030 DETRAN-BA, categoria D, residente e domiciliado neste 
município de Una-BA, doravante chamado de CONTRATADO tem entre si, justo e 
combinado o presente contrato que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir: 

1 - O CONTRATADO trabalhará para o CONTRATANTE desempenhando as funções 
de motorista particular e as que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou 
avisos, segundo as necessidades do CONTRATANTE desde que compatíveis com as 
suas atribuições, não podendo delegar para terceiros as suas atribuições para auxilia-
lo, salvo quando haja concordância por escrito do CONTRATANTE; 

1.1 — A prestação de serviço somente se dará, caso a CONTRATANTE saia 
vencedora no processo licitatório para contratação de Transporte Escolar 
Alternativo, a ser realizado pela Prefeitura Municipal de Una no dia 15/09/2021. 

2 - A prestação do serviço será realizada no veículo de propriedade do 
CONTRATANTE, sendo a responsabilidade pela manutenção a cargo do 
CONTRATANTE. 

3 — O CONTRATADO receberá a título de pagamento o equivalente a R$ 
1.100,00 (Hum mil e cem reais) por mês, mediante recibo de pagamento. Fica 
estabelecido desde já, que a data para o devido pagamento será até o 50 
(Quinto) dia útil após o mês trabalhado. 

4 - O prazo deste contrato será o estabelecido no Contrato entre o Município 
de Una e o Contratante.. 

5 - Além do desconto previstos na cláusula 3, reserva-se o CONTRATANTE o 
direito de descontar do pagamento as importâncias correspondentes as 
infrações de trânsito (multas) incidentes sobre o veículo do CONTRATANTE, 
quando na ocasião esteja sendo conduzido pelo contratado aos danos 
causados por ele no veiculo ou em terceiros, quando for constatada a sua 
culpa, 	seja 	em 	acidente 	de 	trânsito 	ou 	não; 

6 —Não há vinculo empregatício existente entre as partes, portanto ao 
CONTRATANTE não caberá qualquer pagamento a título de INSS, FGTS, 
RESCISÃO CONTRATUAL ou outro encargo qualquer relacionado a vínculo 
em pregaticio. 

/'€--1 C3/4  í 7L2'v2 	;reC:r 



7 - Tendo assim justo e contratado, assinam as partes o presente instrumento 
em duas vias. 

Una-Bahia, 08 de Setembro de 2021. 

4/ 	 city<  
NEVITON CARLOS DA SILVA 

ANTONÍO DIAS GONÇALVES • 

• 
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Prefeitura Municipal de Una 
Estado da Bahia 

Coordenação de Administração Tributaria 

CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITO- CND 	 N°0000391 / 2021 
Validad 09/03/2022 

Nome/Razao So 	NEVI-TON CARLOS DA SILVA 
Endereco: , S - BOA SORTE - CONJ CAJUEIRO I - UNA - BA 
CPF: 	470.5 2.995-49 	 Insc Est/RG: 

A Prefeitura Municipal de Una-Ba, conforme preceituam os Artigos 615 a 622 da Lei 
Municipal N°. 596, de 21-12-1999 - Codigo Tributario Municipal, combinado com o 
disposto no Artigo 205 da Lei Federal N°. 5172, de 25-10-1966 - Codigo Tributaria 
Nacional, CERTIFICA que o contribuinte, acima identificado, encontra-se em situacao 
regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. 

A presente Cedida° nao servira de prova contra cobranca de quaisquer debitos 
referentes a recolhimentos que nao tenham sido efetuados e que venham a ser apurados 
pela Secretaria Municipal de Financas. 

Observacao 

Una (BA), 10 de Setembro de 2021 

Alessandro Marques Chaves 
Coordernador de Administração Tributaria 
por Decreto n°204 de 11.07.2021. 

ESTA CERTIDAO E VALIDA, SOMENTE, SEM RASURAS OU EMENDAS E AS COPIAS 
TERAO, APENAS, VALIDADE MEDIANTE APRESENTACAO DO ORIGINAL. 

Prefeitura Municipal de Una 
Fraca Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 — Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



GOVERNO DO ESTADO DA BAILIA 	 Emissão: 1/09/2021 08:48 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 04,t 

(Emitida para os efeitos dos arta 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 -Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20213765362 

NOME 

NEVITON CARLOS DA SILVA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CPF 

470.512.995-49 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto ã inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Ivida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 13/09/2021, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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• 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: NEVITON CARLOS DA SILVA 
CPF: 470.512.995-49 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°  
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 16:25;07 do dia 08/09/2021 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 07/0812022. 	• 
Código de cc trole da certi ão: 530E.C636.1EA3.1775 
Qual 	r r sura ou eme a invalidará este documento. 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: NEVITON CARLOS DA SILVA 
CPF: 470.512.99 A9 
Certidão n°: :049443/r021 
Expedição: 2/09/2021, às 09:25:38 
Validade: 0/03/202 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua e pedição 

Certifi a-se que NEVITON CARLOS DA SILVA, inscrito(a) no CPF sob o n° 

470.512.995-49, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou e, 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: ondt@tst.jus.br  



INSCRICAO 
COD. ATIVIDADE INSCRICAO COMERCIAL 

1617/09 
I

CPF/CNPJ 
470.512.995-49 

RESTRICOES 

VEICULO - PLACA CAU 8451 - MODELO VERSÃO Gli/S10 DE LUXE - 
CAMINHONETE ANO 1995- CHASSI - 9BG124CRSS9(4947 

FR /Nisto 	mação tein RA MUNICIPAL OE UNA 

31/01"1/2:2dois 

Sflt

-°2rna  1 0/0 9/2021 	
Mamgãoirttmtos  

DATA EMISSA0 	 VALIDADE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

PRACA DR. MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA, 14- CENTRO 

UNA - BA - CEP.45690-000 

Alvara 
DE LICENCA N°211 

PARA 

LICENCA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZACAO E LOCALIZACAO 

NOME/RAZAO SOCIAL 

NEVITON CARLOS DA SILVA 

NOME FANTASIA 

ENDERECO 

FAZ BOA SORTE; CONJ. CAJUEIRO I N° $ CAJUEIRO - UNA - BA 

ATIVIDADE 

CARRO DE ALUGUEL COM MOTORISTA 

ATIVIDADES SECUNDARIAS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 
Pregão 01512019 

Menor Preço Global ESTADO DA BAHIA 

CONTRATO N°. 107/2019 

Termo de Contrato que entre si 
celebram o Município de Una — Estado 
da Bahia, e a empresa NEVITON 
CARLOS DA SILVA para os fins que 
especifica. 

O MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, pessoa jurídica, de direito público interno, inscrita no 
CNPJ n° 13.672.605/0001-70, com sede na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, n° 14, 
Centro, nesta Cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. TIAGO BIRSCHNER, brasileiro, maior, portador do 
RG n° 0971162468 SSP/BA e CPF n° 014.834.565-44, residente e domiciliado neste Município, 
na Rua Félix Caldas, n° 215, Centro, e, do outro lado, o Sr. NEVITON CARLOS DA SILVA, 
estabelecido na FAZENDA BOA SORTE, CONJ. CAJUEIRO, ZONA RURAL, Una — BA, inscrita 
no CPF n°470.512.995-49 representado neste ato, por NEVITON CARLOS DA SILVA, CPF 
n° 470.512.995-49, resolvem e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO 
CONTRATUAL, mediante as clausulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

1.1. constitui o objeto do presente Contrato, CONTRATA* DE PESSOAS FÍSICAS PARA 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE ESTUDANTES DO ENSINO PÚBLICO 
MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, SITUADOS NA ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE UNA, CONFORME Lei de Diretrizes e Base LDB n° 9.394, nu 
art. 4°, inciso VIII, em conformidade com a proposta de preços apresentada na sessão da 
licitação da qual decorre este termo contratual e adjudicado conforme parecer devidamente 
homologado e publicado no Diário Oficial do Município. 

ITEM  UN DESCRIÇAO QTD R$ UNIT R$ TOTAL 

01 MÉS 

CAJUEIRO I X LENÇOIS E VICE VERSA, VEICULO 
TIPO 	CAMINHONETE 	COM 	CARROCERIA, 
MOVIDO A GASOLINA COM CAPACIDADE MINIMA 
DE 10 PASSAGEIROS. ABASTECIMENTO POR 
CONTA DO CONTRATADO. 

10 R$ 2.376,00 R$ 23.760,00 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à 
CONTRATADA a importância total de R$ 23.760,00 (VINTE E TRES MIL SETECENTOS E SEIS 
REAIS); 
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa 
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, 
mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às 
leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, 
mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesas 
necessárias à total realização dos serviços; 
3.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta 
corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a 
ser regularizada pela Contratada; 
3.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
Contratada; 
3.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação; 
3.4. a atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da 
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir: VFC =VF(1+0" onde: VFC = Valor da 
Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês anterior/100; n = número de dias 
de atraso/30; 
3.5. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste 
Contrato, de acordo com o disposto no Decreto Estadual n° 9.265/2004. 

CLAUSULA QUARTA — DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

4.1. as despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento de 2019: 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTA° 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 01 — MDE. 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTA° 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 04 — SALÁRIO EDUCAÇÃO. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 
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ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUN O 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTA° 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 15 — FNDE. 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTA() 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 19 — FUNDEB 40%. 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

5.1. o prazo de vigência contratual será de 01 DE MARÇO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO DE 
2019, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser renovado caso haja acordo 
entre as partes, mantendo-se todas as condições presentes; 
5.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito 
orçamentário, salvo se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a 
natureza de continuidade dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA — DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do CONTRATO; 
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 
CLÁUSULA, não transfere à Prefeitura Municipal de Una, responsabilidade por seu pagamento 
nem poderá onerara objeto do CONTRATO; 
6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
6.4. CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução dos serviços; 
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente 
CONTRATO que a Prefeitura Municipal de Una, considerar imperfeitos; 
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Una, qualquer alteração que, 
porventura venha a sofrer em seu contrato social; 
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do 
presente CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüentes penalidades contratuais e 
as demais previstas em Lei ou regulamento; 
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma 
prevista na Lei Federal n°8.666/93; 	 - 
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre 
as partes; 
6.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, 

Prefeitura Municipal de Una 
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as atualizações, compensações ou penaçôes financeiras decorrentes das condições de 
pagamento aqui previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares 
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo podendo ser 
registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento. 

6.10 Relação dos veículos que realizarão o transporte escolar, com sua marca, modelo, placa, 
chassis, remavam, quantidade de lugares e ano de fabricação, acompanhado de declaração 
formal devidamente assinada, de sua disponibilidade para a utilização no objeto do presente 
certame, bem como o termo de vistoria de cada veículo, realizada pela contratante, seguindo 
modelo disponibilizado pela administração conforme Edital. 

6.10.1. Com referência à vistoria prevista exigir-se-á conforme prevê o Inciso II do Art. 136 do 
Código de Trânsito Brasileiro a Inspeção semestral para verificação dos equipamentos 
obrigatórios de segurança. 

6.11. Exigir-se-á que o licitante possua veículos adequados (art. 105, II, 136 e 137 do Código 
de Trânsito Brasileiro) com vida útil mínima; 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. O Sr. CARLOS CALAZANS DOS SANTOS JUNIOR, designado na portaria n°34 de 02 de Março 
de 2017 fiscal de contratos administrativos, deverá; 

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de 
execução, quando for o caso; 
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a 

competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da 

Administração, se necessário, parecer de especialistas; 
e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com 

a execução do contrato. 

Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não 
eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

8.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao Município; 
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8.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os 
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo; 
8.1.3. a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

	

I - 	10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na 
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados 
da data de sua convocação; 

	

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

	

III - 	0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

8.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 
8.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso; 
8.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 
8.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta; 
8.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas; 
8.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citada; 
8.1.5. serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a 
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO: 

9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe 
ao Contratado direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei n° 10.520/02 no que 
for pertinente, além do Decreto Municipal n° 136/06. Este Contrato está vinculado ao Pregão 
Presencial n°015/2019; 
10.2. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Una com renuncia expressa de 
qualquer outro, para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO; 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672,605/0001-70, Una - Bahia CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax, (73) 3236-2186 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Pregão 015/2019 
Menor Preço Global 

s. 

ESTADO DA BAHIA 

TIAGO BISCHNE 
Prefeito Municipal 

10.3. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias 
igual teor, este Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato. 

Una (BA), 01 de março de 2019. 

nkefre AFfS 	vm - 

Contratado 

SOELMA $ILVA SANTOS 

a 
	

Secretaria Municipal De Educação 

Testemunhas: 

  

2- 6211  
CPF/RG: 5--ty  

 

 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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MUNIC1P10 DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGAO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: NEVITON CARLOS DA SILVA 
CPF/CNPJ: 470.512.995-49 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: FAZ COMJ BOA SORTE, CAJUEIRO I, - UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO PERCURSO E 
DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO 

EU, NEVITON CARLOS DA SILVA, brasileiro, maior, portador do 
CPF n° 470.512.995-49, DECLARO para fins específicos do Processo 
Licitatório n° 056/2021 do Município de Una que tenho pleno conhecimento 
do percurso constante no objeto do Edital que referenda o certame citado e que 

o veículo de minha propriedade GM/S10 DE LUXE, COR BRANCA, 
ANO/MODELO 1995/1995, PLACA CAU8451 BA, encontra-se em perfeito 
estado de conservação, em dia com a documentação perante os Órgãos 

competentes e devidamente apto a prestar os serviços. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021 

") 	 „/  
N _VITON CARLOS DA SILVA 



MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA° PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICíPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: NEVITON CARLOS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 470.512.995-49 	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: FAZ COMJ BOA SORTE, CAJUEIRO 1,- UNA/BA  

• DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR 

DECLARO sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no 
inciso XXXII do art. 70 da Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 
8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

47/.  
NEVITON CARLOS DA SILVA 
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MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: NEVITON CARLOS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 470.512.995-49 	j INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: FAZ COMJ BOA SORTE, CAJUEIRO I, - UNA/BA  

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

NEVITON CARLOS DA SILVA, devidamente inscrito no CPF sob o n° 
470.512.995-49, DECLARA não ser e nunca ter sido declarado inidôneo para 
licitar e celebrar contratos com a administração pública e que estou de acordo 
com as exigências do Edital norteador do certame 056/2021. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

NEVITON CARLOS DA SILVA 



MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: NEVITON CARLOS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 470.512.995-49 	j INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: FAZ COMJ BOA SORTE, CAJUEIRO I, - UNA/BA  

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
111, 	NEVITON CARLOS DA SILVA, devidamente inscrito no CPF sob o n° 470.512.995-49, DECLARA sob as penalidades da lei, que não existe fato 

superveniente impeditivo contra sua habilitação, assim como se obriga a declarar 
a ocorrência de fatos futuros. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

NEVITON CARLOS DA SILVA • 



12109/2021 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

005139436 

ik. o( `V 

CERTIDÃO ESTADUAL  
INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1° 

GRAU 

FOLHA: 1/1 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela intemet no site do Tribunal de Justiça (http:/tesajljbajus.briscotabrirConferencia.do). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do 
anteriores a data de 12/0912021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

• NEVITON CARLOS DA SILVA, portador do RG: 452805090 SSPBA, CPF: 470.512.995-49, 
BOA SORTE, CAJUEIRO I, SN - ZONA RURAL, Una - BA. "********** 

Estado da Sabia, 

residente na FAZ 

  

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela intemet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

CERTIDÃO N°: 005139436 

Salvador, domingo, 12 de setembro de 202 

'IDO"
005139436 
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gov.br  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
MIAISTEPI0 DA INFRAESTRUTURA 
DFART AVENTO NACIONAL DE TRANSITO - DENATRAN 

COMBUSTÍVEL COR PREDOMINANTE 

AZUL DIESEL 

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL 

CÓDIGO RENAVAM 

00624910571 

NÚMERO DO CRV 

*** 

Va
lid

e  
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e  
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m
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pp
  V

ia
  

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLÃ 

16800844835 

CAT 

*** 

MARCA / MODELO / VERSÃO 

01IFORD/F4000 
ESPÉCIE /TIPO 

CARGA CAMINHAO 
PLACA ANTERIOR / UF 

JLE6816/BA 

CHASSI 

9888TNT31RDB47560 

PESO BRUTO TOTAL 

6.2 
POTÉNCIA/CILINDRADA 

87CV/3922 
CMT EIXOS 

2 9.0 
LOTAÇÃO 

RD 

MOTOR 

22904350541  
CARROCERIA 

CARROCERIA ABERTA 

LOCAL DATA 

10/09/2021 UNA BA 

CATEGORIA 

ALUGUEL 3,0  CAPACIDADE 

3.8 

NOME 

FABIO SILVA DE JESUS 

CPF / CNPJ 

019.217.195-08 

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN 

CAT. TARIF 

urrou 

DATA DE QUITAÇÃO PAGAMENTO 

* * 
13 COTA ÚNICA 	flPARCELADO 

REPASSE OBRIGATÓRIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO 
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE(RS) BILHETE IRS) DO SEGURO 08) 

* * 

REPASSE OBRIGATÓRIO AO VALOR DO IOF (141 VALOR TOTAL A SER PAGO 
DEPARTAMENTO NACIÓNAL DE PELO SEGURADO IRM 
TRAMITOMM 
* * * 

CARTEIRA 
DIGITAL DE 
TRÂNSITO 

DENATAAN 

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO 

VEIC COM ALONGAMENTO DO CHASSI 

- MENSAGENS DENATRAN 

Para sua comodidades  você pode acesso este 
documento diretamente pelo seu celular. Baixe o 
aplicativo Carteira Digita de Transito- COT e tenha 
acesso ao icenciamento de seu veiculo alem de 
multas outras funcionalidades. 
Com a Carteira Digital de Tránvito • COT você pode: 

• CCOeukarso•AlerraiteevePagamtkasoamdesconto 
• Acessar a vers ao digital da CAH (pont CNNHa caldos 

apta osam 
• AcessaraversãodWial deste Ucendamenba(atvOMO 
• Ccrtipartlharolcenclarnento com até5pessoas 
• irefraropindpalmndurior 
• laveherarisosde real 

Saias agora a Carteira Digital de Trânsito •CDT nas lulas Geogle Pias ou App Soare 
e tenha na palma dessa mão todos os documentos para você condtmir seu 

arado cem trenquiadade e segurança' 

— INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT 
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