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DETRAN- ak 

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO -DIGITAL 
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CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA 

72801851083 

CAT 

* ** 

MARCA! MODELO/VERSÃO 

érD/F4 000 
CIE /TIPO 

CARGA CA14INHAO 

PLACA ANTERIOR / UF 

Jr.27889/BA 

COR PREDOMINANTE 

CINZA 

CHASSI 

95FRXXL60LD831058 

COMBUSTIVEL 

DIESEL 

CATEGORIA 

ALUGUEL o(f/' 
CAPACIDADE 

7.0 
POTENCWCIUNDRADA 

93CV/**** I PESO BRUTO TOTAL 

9.0 
MOTOR 

22904238120 

CARROCEM 

CARROCERIA ABERTA 

CMT ECLOS I LOTAÇÃO 

8.0 2 02P 

NOME 

BRUNO LIMA DOS SANTOS 

CPF / CNPJ 

048.300.695-54 

LOCAL 

UNA BA 

DATA 

20/07/2021 

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN 

DADOS DO SEGURO DPVAT 

CAT. TARIF DATA DE QUITAÇÃO PAGAMENTO 

COTA ÚNICA PARCELADO 

REPASSE OBRIGATÓRIO AO 
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$) 

CUSTO DO 
BILHETE (R$) 

CUSTO EFETIVO 
DO SEGURO (11$) 

REPASSE OBRIGATÓRIO AO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
TRÂNSITO (R$) 

VALOR DOIOF (R.$) VALOR TOTAL A SER PAGO 
PELO SEGURADO (14) 

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO 

SEM RESERVA 

MENSAGENS DENATRAN 

CARTEIRA 

im 
TRANSITO 

ir 
DENATRAN ocaxiouovao 

Para sua comodidade, vaca pode acessar este 

documento diretamente pelo seu celular. Baixe o 

aplicativo Carteira Digital de Tremete - [DT e tenha 

acesso ao licenciamento de seu veículo além de 

muitas outras funcionalidades. 

Com a Carteira Digital de Transito - CDT vote pode: 

• Corsullar suas infracães e pagarmultas com desconto 

• Acessar a versão digital da CNN (pwo C-Néis emitidos 

.0,05aon 

• Acessar a versão digital deste Licenciamento Mv NON 

• Compartilhara licendamento com ate5 pessoas 

• indicara principal conduter 

• Receberakisosde recai 

Mn= agora a Canana Digital de Tenente- Com nas lojas nosede Key ou App Stare 

e tenha ne penes de mie adotados os doo:Uniste:as para eoed candial( seu 

vercub com canga/Mede e segurança! 

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT 



CERTIDÃO NEGATIVA 
Valid 

Prefeitura Municipal de Una 
Estado da Bahia 

Coordenação de Administração Tributaria 

DÉBITO C 
02/03/2022 

N° 0000382 / 2021 

Nome/Razao Soci I: BRUNO LIMA DOS SANTOS 

Endereco: AVN GETULIO VARGAS, N°06 - CASA - DIST. DE VILA BRASIL - UNA - BA 

CPF: 048.300.695-54 Insc Est/RG: 

1 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 Tributario 
Nacional, CERTIFICA que o contribuinte, acima identificado, encontra-se em situacao 
regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. 

A presente Certidao 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 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Una (BA), 03 de Setembro de 2021 

Alessandro Marqu 

Coorder dor ministração Tributaria 
04 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 
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 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

PRACA DR. MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA, 14- CENTRO 
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GOVERNO DO ESTADO DA RAMA 

SECRETARIA DA FAZENDA e a' 

Certidão Negativa de Débitos Tribu ários 

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

Certidão N°: 20213765391 

NOME 

BRUNO LIMA DOS SANTOS 

hNSCRIÇÂO ESTADUAL CPF 

048.300.695-54 

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 Dívida 
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:/iwww.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 RelCenidaoNegativant 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: BRUNO LIMA DOS SANTOS 
CPF: 048.300.695-54 

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 emitid 
Emitida às O 
Válida até 
Código 
Qualq 

ratuitament 
. 7:10 do dia O 
/03/2022. 

• controle da 
rasura o 

com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
/09/2021 <hora e data de Brasília>. 

idão: OCAD.46CD.3B0F.A075 
enda invalidará este documento. • 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: BRUNO LIMA DOS SANTOS 

CPF: 048.300.695-54 

Certidão n°: 2: 9230 021 

Expedição: /09/2021, s 09:07:17 

Validade: 0/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua pedição. 

Certi ca- que BRUNO LIMA DOS SANTOS, inscrito(a) no CPF sob o n° 

048.30 .695-54, 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. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 



ESTADO DA BAHIA 

ÇP4)
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 
Pregão 0027/2018 
Menor Preço Global 

CONTRATO N°. 152/2018 

Termo de Contrato que entre si 
!obram o Município de Una - Estado 

da Bahia„ e a empresa BRUNO LIMA 
DOS SANTOS para os fins que 
especifica. 

O MUNICÍPIO DE UNA, Estado da bahia,,pessolsrjurídica, 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 Municipd, Sr. TIAGO 13IRSCHNER, brasileiro, maior, portador do 
RG n° 0971162468 SSP/BA e CPF no 014.834.565M, residente e domiciliado neste Município, 
na Rua Félix Caldas, n° 215, Centro, e, do outro lado, o Sr. BRUNO LIMA DOS SANTOS, 
estabelecido na AV GETULIO VAR"GAS, N° 06, VILA BRASIL, Una — BA, inscrito no CPF n° 
048.300.695-54 representado neste ato, por BRUNO LIMA DOS SANTOS, CPF n° 
048.300.695-54, resolvem e acordem na 'Celebração dg presente INSTRUMENTO 
CONTRATUAL, mediante as Clausulas e condições seguintes: , 

CLÁUSULA PRIMEIRA-- DO OBJETO 

1.1 constitui o objeto do presente" Cántratot)CUNTRATAÇÂO DE PESSOAS FÍSICAS PARA 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE ESTUDANTES DO ENSINO PÚBLICO 
MUNICIPAL, ESPECIFIOAMENTE EM LIEM, DE. DIFOIL-ACE.ga, SITUADOS Nk ZUNA 
RURAL DO MUNICÍPIliSt 'DNA, CiiNniBME Lei de Diretrizes e' Base IDO ng 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 MAMÃO X VILA BRASIL E VICE VERSA, 

VEICULO TIPO VAN, MOVIDO A DIESEL 
COM CAPACIDADE MINIMA DE 18 
PASSAGEIROS. ABASTECIMENTO POR 
CONTA DO CONTRATADO. 

08 R$ 4.560,36 R$ 36.482,88 

_..---

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS: 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-0 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 
Pregão 0027/2018 
Menor Preço Global 

2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à 
CONTRATADA a importância total de R$ 36.482,88 (TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS 
E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO 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 
leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licen 
mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras desp 
necessárias à total realização dos serviço 
3.3. os preços são fixos e irreajustávais, 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMEN'TÓ. 

3.1. os pagamentos devidos à CONT~A.D.A, serão Àfetuados 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 ieXecução 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 Vehoiroepto„,da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com avariaçtio do IN% do IBGE, do mês anterior ao vencimento da 
fatura, devendo ser corrigido Conforme fórmOla a`seguir: VFC =VF(1+i)" onde: VFC = Valor da 
Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura: i = INPC4BGE 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 DOTAÇÕE t' nIRÇAMEWTÁRIAS: 

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

ÓRGÃO: 09 - SECRETÁRIA 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— SALARIO 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 açordo 
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. 

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 f31,,s;j2) 



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia
O ' 

Pregão 0027/2018 
Menor Preço Global 

CLÁUSULA SEXTA — DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, e 
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaç 
exigidas na licitação; 
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscai 
comerciais resultantes da execução do CONTRATO; 
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos neta 
CLÁUSULA, não transfere à Prefeitura Municipal de Una, responsabilidade por seu pagamento 
nem poderá onerar o objeto do CONTRATO, " 
6.3. a CONTRATADA e responsável pelos danos cadeados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolona execdçáo 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 Muniokmj 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° 8.66E03; 
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 reajustetle preço previsto neste Contrato, 
as atualizações, corqiensaOés-,Pu. penagões 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 idetebração 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 fabrid4ão 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 

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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7.1. Os responsáveis pela fiscalização deste contrato, deverão: 

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 duvidas da contratada solicitando ao setor competente da 
Administração, se necessário, parecer de especialistas; -

4-f 4 
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 dedocumentos relacionados com a 
execução do contrato. 

Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou4arcial, da fiscalização do contratante, não 
eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 4

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 regutamentador 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 mera; '4:414e será graduada de 'ábárdo 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; 

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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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 dê declaração °de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administração, eigfuáritd perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação Perante'ízautoridade 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° 8.666193; 
9.2. a Contratante poderá rescindir adrainistrativ ente 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 DISPOSIÇÕESEIN 

10.1. aplica-se ao presente Contrato ai dispos s daLei 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° 027/2018; 

5 
10.2. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Una com renuncia expressa de 
qualquer outro, para dirimir as controvérsias acaso  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. 

TIA O B C ER 
Prefeito uni pai 

ria IBM, 02 deNIA10 dée,2018. 

BRUNO LIMA DOS SANTOS 
Contratado 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 — Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-0 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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1 0 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°116/2019 

Termo de Aditivo que entre si celebram, o 
Município de Una a BRUNO LIMA DOS 
SANTOS. 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no 
CNPJ do Ministério da Fazenda sob n° 30.020830/0001-41, com sede no Centro Administrativo 
Municipal, localizado na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, n° 14, Centro, nesta Cidade de Una, 
Estado da Bahia, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela 
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOELMA SILVA SANTOS, maior, brasileira, 
portadora do RG 0526365005 e do CPF 468.837.115-20, residente e domiciliada à Rua Princesa Isabel, no 
23, Centro, Una — Bahia e, do outro lado, BRUNO LIMA DOS SANTOS, já qualificado no contrato n° 
116/2019, resolvem firmar o presente Termo Aditivo conforme as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

O presente Aditivo tem o escopo de prorrogar o prazo de vigência do Contrato de no 116/2019, vinculado a 

PREGÃO PRESENCIAL n° 015/2019 que tem como objeto CONTRATA* DE PESSOAS FÍSICAS 
PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE ESTUDANTES DD ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, 
ESPECIFICAMENTE EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, SITUADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UNA, 
CONFORME Lei de Diretrizes e Base LH ng 9294, no art. 49, inciso VIII. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 

As partes, de comum acordo e, diante da imprescindibilidade da continuidade do serviço de notório interesse 
público, alteram a vigência do contrato de no 116/2019, que passará a viger até a data de 31 de MAIO de 
2020, nos mesmos moldes originários. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas 
na peça orçamentária em vigor, e nas correspondentes aos exercícios seguintes, a saber: Orçamento de 
2020: 

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 - GESTAO 
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. 

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: 15 — FNDE. 
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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: 19 - FUNDEB 40%. 

ÓRGÃO: 9 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 - FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROJETO/ATIVIDADE: 0909.1212212.238 - GESTA0 
DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; - ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA. FONTE D 
RECURSO: 95 - PRECATÓRIOS DO FUNDEF. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS MOTIVOS DA ALTERAÇÃO 

A necessidade de alteração do prazo de vigência do contrato no 116/2019, decorre da indispen ável 
continuidade da prestação dos serviços, porquanto a interrupção abrupta dos serviços comprometer' as 
atividades da Administração Pública Municipal. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato que não foram objeto deste aditivo. Assim 
contratados, firmam este instrumento de alteração contratual em quatro vias de igual teor e forma, com as 
testemunhas também abaixo assinadas. 

Una (BA), 01 de janeiro de 2020. 

SOELMA SILVA-'SANTOS 
Secretária Municipal da Educação 

bt44-0 
BRUNO LIMA DOS SANTOS 

Contratado 

62 :;:bÁ-34,7"g 
14/3 4/ai a ?1 
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CONTRATO N° 116/2019 

00G/G6 

, 
' Termo dó Contrato que entre si celebram o 

Munkilpici de Una — Estado da Bebia. • a 
empresa BRUNO UMA DOS SANTOS para 
os ine que especifica. 

O MUNICIPICI CE UNA. Estado de Bahla, pessoa jurídica, de direto público Interno. inscrita no 

CNN ef 13.672.60510001-70, com seda na Praça Or. Manoel Pereira de Almeida, e 14, 

Centro, nesta Cidade, doravante denominado amplamente CONTRATANTE, neste ato 

repreeentalo pelo Prefeito Municipal. Sr. TIAGO BIRSCHNER, bradem', maior, portador do 

RG na 0971182468 SSP/BA e, CPF re' 014.334.665-44, residente e donéciliedo neste MuniniPio. 
na Rua Fax Caldas, no 215, Centro, e, do outro ledo, o Sr. BRUNO UMA DOS SANTOS, 

estabelecido na AV GETULIO VARGAS, PP 08, VLA BRASIL, Una — BA, inscrito no CPF na

048.300.695-54 representado neste ato, por BRUNO LIMA DOS SANTOS, CPF 

048.300.895-64, resolvem 'e :acordam na celebração do presente INSTRUMENTO 

CONTRATUAL, tendente as c:airadas è condidos seguintes: 

• 
CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO: 

1.1. constitui o objeto dó' preeente Contrato, COMRATKIE RE PEIEM MOI PARA MEM BE 
nossarnt ALIMMITI RE enuwaraID MIM PORO renieva. ESPECIRCOMME uso" ACESSO. 
ERMAS NA CEAREM, El 1111111.1119E COMMG LaI da Dráries e liess ni 11214. ro art. O. tida VIL em 
conformidade com a proposta de preços apresentada na sessão da licitação da qual decorre 
este termo contratual e attudlatdo conforme parecer devidamente homologado. publicado no 
Diário Oficial do Muniddo. 

ITEM UM CIESCRIÇA0 010 Ri UNIT RS TOTAL 

01 MEG 

MAMAO X VILA BRASIL E VICÉ" 
VERSA, VEICULO TIPO VAN, 
MOVIDO A DIESEL COM 
CAPACIDADE MINIMA DE 18 
PASSAGEIROS. ABASTECIMENTO 
POR CONTA DO CONTRATADO. 

10 R$4,610.32 R548103.20 

Prefeitura Municio de Una 
Pode Or. Nanar' Peneira acalmada, ta - Cefilr• - CNPJ ISJI72.1000031-70. Una'Salto. CEP 4600000. 

Til.(73)42364021 -Fax. (70 320141N 
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• •••• • . 
3.3. os peneirai:à fixos a trreatiativels. j , 

CLÁUSULA ~CERA — DAS CD. NDIÇÓES DE PAGA. IRE-NTO: 

3.1. os pagamentos devidos ri CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta 
corrente, no prazo de até 90 (trinta) dias úteis, contatai da data da apresentação da Nota 
Fiscat/Fatura, devidrenente atestada a execução contraiu*, desde que não Ma pandemia a 
ser regularizado pão Contratada: 
3.2. em havendo alguma pandinds Impiedeva do pegemento, será considerada data de 
apresentação da fatura aquela na qualocarau a regularização da pendendo por pane da 
Contratada; 
3.3, o pagamento Mio Isenta a CONTRATADA da msponsabilidede de corredio dos erros e 
imperfeições porventura apresentados intés a liberado; 
LÃ a atualizado monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 
sofá calculada considerando a dota do vencimento de Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a yantigh do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da 
fatura, devindo ser corrigido conforme fórmula a seguir VFC in/F(1.r). onde: VFC r. Valor de 
Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i oft INPC-IBGE do más anturiorllü0 ri= número de dias 
de atrase/30: • ' 

• 3.6. a Contratada fica obrigada janta Nota Fiscal Eletrônica, pra memento do objeto deste 
Contraio, desconto com o disposto no Decreto Estadual no 9.268/2004, 

CLAUSULA QUARTA —DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

4.1. Ia dont:asar; decorrente do presente Contrato correrão Por conta do Orçamento de 2019; 

ÓRGÃO: 9— SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/MIVIDADEr 
0909.12361132.236 - GESTA° DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 
DO ENSINO FUNDAMENTAL; — ELEMENTO Dl DESPESA: 3390.36.00.00 '‘
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 01 — 
MD& 

OOGIC7 

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

2.1. pela execução total do presente CONTRATO e Prefeitura Municipal do Una, pagara it 
CONTRATADA a importincia total de R$ 48.183,20 (QUARENTA E SEIS MIL CENTO E hes 
REAIS E VINTE CENTAVOS); 
2.2. nos preço* adio incluso todas as despesas diretas e Indiretas, necessárias à completa 
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, 
mão-de-obre, controle teu:0169km, equipamentos, transpoltas, enntOnet, areargea Motivos as 
leis sodas • trabalhistas, seguros, impostos gereis e sobre caniços, tona licenças, 
mobilizado, desmobilização, remunerado da contratada e quaisquer outras despesas 
necesserlas total realizado dos serviços; 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA De EDUCAÇÃO — Limosos ORÇAMENTÁRIA: as - 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 
0909.12351112.236 - GESTA° DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 
DO ENSINO FUNDAMENTAL; — ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — 

Protelara Municipal de Una 
Paio Or. item! Pereira dSMa ., 14 - Csatro -C1IPJ 13.073.605.9001.70. Uns - %Na. CEP 41.900401 

Til. (33).3236.2021 - (73)3236.2166 
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OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 04 - 
SALÁRIO EDUCAÇÃO. 

ÓRGÃO: 9 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 - 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROJETO/ATivtoADE: 
0909.12361112.236 - GESTA° DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 
DO ENSINO FUNDAMENTAL; - ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 - 
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA. PONTE DE RECURSO: 15 - 

.i"1•••!-
ÓRGÃO: 9- SECRIETARWD2j4A . -U Dik„ORÇAMENTÁRIA: 09 - 
FUNDO MUNICIPAL RE', " gl,t , - RDIETO/ATIVIDADE: 
0909.12361112.236 - G 40 ~.0- #?, , 20 SPORTE ESCOLAR 
DO ENSINO PUNDAMEN e - MirkTrk fQ11. ESPESAt 3390.36.00.00 - 
OUTROS SERVIÇOS TER Últalltliffnebié.1CIIONTE DE RECURSO: 19 - 
FUNDES 409. , 

'i.....,J .. ',.-......2 4i 
CLÁUSULA QUINTA- DA VI Ã,CONTRA At.:-=-11 .. : 

5.1.0 prazo do %Mima 1. be'íj:15 À 31 DE DEZEMBRO DE .. 
2015, contados e Pedir da i  sag renovado amo haja acordo 

as Pedes, mantendo-es-es
5.2. a duração do 5iii—iii.dinda do respectivo erécaM 
anta 

orçamentário, salvo se od4u. cà 'taçiltdoltifarcido subsequente, dada e 
natureza de continuidade dos "N. o. ., • )! 

CLÁUSULA SEXTA - DOS Dl 
14 . .4sT • fi__ 

'CL, 511,2 . El ADE,. _EAS PARTES: 
..-*- i 

' ••,‘ ./ 8.1. a CON1GATADA 1 e do CONTRATO, em 
conformidade com as -.4.:-_: :' çtodia• aí:  ' . 

e 
1,,iilibilltapio • quaifficação 

exigidas na licitglio; 
8.2. a CONTRATADA é ris I tr IIstas, providenciados, fiscais e 
comerciais resultantes da execução ilt0 .irta;;;:-.'" 
8.2.1. a inadimellimia da CONTRATADA com refertindie aos encargos estabelecidos nesta 
CLAUSULA, não transfere. Mrefellgra.Mynioipal.dgarna,. i"d. por sou pagamento 
nem poder& onerar o otifilb:fib C.OkTRSTO;) UP. kilreA ffig . 
8.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente á Admira:Moção ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou 
reduzindo esse responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
Lã. CONTRATADA 5 obrigada • reparar, Corrigir, remover, reconstruir ou subalituir, is suas 
espantas, no total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vidos, defeitos 
ou Incorreções resultantes da execução dos serviços: 
5.5. facilitar a meia ampla e minuciosa fiscalização da execução doa serviços otasso do presente 
CONTRATO que. Prefeitura Municipal de Una, considerar imperfeitos; 
8.8. comunicar Imediatamente à Prefeitura Municipal de Una, qualquer alteração que, 
porventura venha a sofrer em seu contrato social; 
5.7. a CONTRATADA obrige.se ao reconhoclmento de que a inexecução lotai ou parcial do 
presente CONTRATO enseja o sua rescisão, com as consoa:rentes ~alidade* contratuais e 
as demais previstes em Lei ou regulamento; 

FNDE. 

Prefeitura remoei de Una 
Praça Dr. dlenoal Pereira de Abrodds. 14 - Coto - CNN ilIPPAIDIA10011-70. Una • Balde. CEP 45.8110420. 
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GA a CONTRATADA fios obrigada. aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objato, de ato 26% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma 
presidi: na Lei Federal ri 8.888193; 
&AL as supresattes poda** ser superiores a 25%, desde que haja resultado da acordo entre 
as partes: 
8.5.5 variação do valor contratual pare fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, 
as atualizações, compensações ou panações financeiras decorrentes das condição* de 
pagamento aqui previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias auplimentares 
até o Imite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo podendo ser 
registrados Por *ImPleS apostile dispensando a celebração de aditamento. 

8.10 Relação dos veículos que reatizario o transpe;te esc.-olor, co nr  sua marca, modelo, placa, 
chassis, remavam, quantidade de lugares e ano de fabricaplo,•acompenhado de declaração 
formal devidamente assinada, de sue daponitilidade•pare a utilização no objeto do presente 
certame, bem como o temo de vistoria de cada volculo, mediada mie contratante, seguindo 
modelo disponibilizado pela administração conformo 

8.10.1. Com referencia à vistoria prevista edgír-se.á conforme pnsvé o Inciso II do Art 138 do 
Código de Transito Brasileiro a Inspeção semestral para verificação doe equipamentos 
obrigatórios de segurança. 

8.11. Exigir-ire-á que o licitante possua veiculo, adequados (art. 105, II, 138 e 137 do Código 
de Transito Brasileiro) com vida Mil miam; 

CLÁUSULA SÉTIMA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
• , • 

7.1. O Sr. CARLOS CALAZANS DOS SANTOS JUNIOR, 'designado na portada n°34 de 02 
de Março de 2817 fiscal de contráteis administrativos, ~are: • 

a) anotar, em registro préprki, as Ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
previdências neceddided contr....10 iras falhes ou defeitos et:sorvados; 
b) transmitir 93 contratado Instruções ,.comunicar_ alterações de prazos e monogramas de 
execução, quando for ocaso; , • v. • . 

c) Promover, com e presença da contratadé a verificação da aXeCtliãO JI manda. *Monde 
competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 
d) esclarecer prontamente..as devidos da contratada, solicitando ao setor competente da 

Arimpiggração, se necessário. Pilreciir de isPeciatish"; 
e) %atam a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatItilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na fieira*. 
f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com 
a execução do contraio. 

Parágrafo (Anico: A ação ou minha, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não 
eximira à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

Prerellura Municipal de Una 
lhap bt, Wang Pieira de Almeida. 14-Cais. -c1 ., CLIPE ioldiked•do. un. • %Ido. ar amada 

Tal. 08)42E5-2021 - Fax. (73) 323d• 

• 
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111. para a aplicação das penahdades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
~idade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reinclffincia na 
prática do ato conforme *criminado a seguir 
8.1.1. ADVERTENCIA ESCRITA, com o Intuito de registrar o comportamento inadequado do 
lidtante e/ou contratado, sendo caltival apenas mil falhas leves que não acarretem prejubtoa 
graves ao Município; 
9.1.2. constituem iNdtos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 
9666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentada do pregão, aujeltando-se os 
infratores NI COrninações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo; 
9.1.3. a inexecuçãO contratual. Inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sugrolarã o contratado à multa de mora, que será graduada de acendo com a gravidade da 
infração obedeci:logos seguintes limitas máximos; • • 

1- 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em-caso de desaunpernento total da 
obrigação, Indualom no de recusa do adjudlcatárlo.em firmar o contrato, ou ainda na 
hipótese de negam a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) das conekroa 
da datada sua convocação; 

II- 0,3% (tres décimos por cento) ao dia. até o trigésimo da dl Elnan, sobre o Palor da 
parte do fornecimento ou serviço não realizado; 

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

8.1.3.1. a multa a que se refere esta hem não Impede que a Administração rescinde 
unilateralmente° contrato e aplique as domais sançass previstas na lei; 
9.1.3.2. a muita, apicackt após regular processo administrativo, será descontada de garantia do 
contratado, feioso: 
8.1.3.3. se o valor de multa exceder so da granes prestada, além da perda desta, e contratada 
responderá pala sua diferença, que Será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Adminiatrapão ou, ainda, se ler o caso, cobrada Judidalmente; 
8.1.3A. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
*elements da pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta; 
8.1.3.6. as multas previstas neste item não tini caráter conipensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada de resporlsabilidads por perdes e danos decorrentes das infrações 
Cometidas; t 
11.4. serão punidos com a pena de auspanslio temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos Induz previstos nas 
disposições legais citada; 
9.1.11. serão punidos. com—e pena de ~raça° de. InIdoneidade para licitar 

contrair can a Adninistração, enquanto perdurarem os molhros determinantes de Punição 
eu até que seja promovida a ~binação parente a autoridade competente pare aplicar a 
punição, os que incorram em outros apitos previstos em ler 

CLÁUSULA NONA — DA RESCISAO: 

9.1. a inexecução. total rxe parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseq0enclas 
contraiu* prendas na Lei 8.686193; 
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
~Antas na Lei re 8.686/93; 
LS nas hipotecara de rescisão com bane em qualquer das hipóteses da Lel 8.66/993, troo caba 
ao Contratado direito a qualquer Indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Prefeitura Munidpal de Una 
Prata ar *PM PIWIN AIM•da. 14 -Cenvo-CNINTSITZIMIOnt1413, UM roer CEP adonsoda. TIL «3)0236,2021 -Faz (73) 3236.2120 

e) 

• 

• 

Prefeito Municipal 

• 

ESTACO DA SAHA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

PPM* MIM Menor Progo ~hl 

10.1. apara-se ao premune Contrato as disposições da Lei 8.686/93 e Lei ne 10.520/02 no que 
for pertinente, além do Derreto Municipal ri5 136/06. Este Contrato esta vinculado ao Pregão 
Presencial n° 015/2019; 
10.2. as perle contratantes reagem o foro de Cidade de Una com renuncia expressa de 
qualquer outro, para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO; 
10.3.., por assim haverem guarida • contratado, fizerem as parias lavrar, em 04 (quatro) vias 
igual teor, este Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato. 

- i • .1 
D99 OBA), 01 de MARÇO de 201L 

- ! - . . -. P?'14914d,/erref) da> £ 4:1,3 • , 
' . .1. • 

BIS NE • ' r• • . •' ? !Rumo UMA DOS SANTOS 
• Contratado 

SOELMASH.S9'SANTOS 
Sacr a Municipal De Educação 

' • 

„. , 
IS ' 

Prefeitura Municipal de Uns Praça O. Paamel Peleira de Almada 14- Centro - 0..313472.10rdonmo, une - ~ta CEP aLetaaat (731.3235.202t -Fia. (73) 3236,21a0 



MUNIdP10 DE UNA 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICIPIO 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 CONHECIMENTO DO PERCURSO E 
DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEICULO 

EU, BRUNO LIMA DOS SANTOS, brasileiro, maior, portador do CPF 

n° 048.300.695-54, 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 FORD F 4000, COR CINZA, ANO 1990, PLACA JLP 7889 

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. 

Nuirrv) nillynr) C1t4 ) 
BRUNO LIMA DOS SANTOS 

( 
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MUNICIPIO DE UNA 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2021 

, 

MUNICIPIO 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 

DECLARACÃO DE PROTECÃO 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 

(5444,4/ OnLryv) _ri), 5/2(72. 

e BRUNO LIMA DOS SANTOS 



MUNIdP10 DE UNA 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2021 

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 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

BRUNO LIMA DOS SANTOS, devidamente inscrito no CPF sob o n° 

048.300.695-54, 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. 

e4w1,19 12>11)--) Sp(32 7 

BRUNO LIMA DOS SANTOS 



MUNICIPIO DE UNA 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICIPIO 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 PARA HABILITAÇÃO 

BRUNO LIMA DOS SANTOS, devidamente inscrito no CPF sob o n° 
048.300.695-54, 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 

(5114en-6/ 
BRUNO LIMA DOS SANTOS 



13/09/2021 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

005141012 

CERTIDÃO ESTADUAL 

INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL -1° 
GRAU 

CERTIDÃO N°: 005141012 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela intemet no cite do Tribunal de Justiça 
(http://esapjbaJus.brisco/abrirConferencia.do). 

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

BRUNO LIMA DOS SANTOS, portador do RG: 1367779880 SSPBA, CPF: 048.300.695-54, residente na AV 
GETULIO VARGAS, 06, VILA BRASIL, 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 internei 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. 

005141012 
PEDIDO N°: eme= 
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Para sua comodidade. vocé pode atestar este 
documento diretamente pelo seu celular. Baixe o 
aplicativo Carteira Digital de Trinsito CDT e tenha 
acesso ao licenciamento de seu veiculo além de 
muitas outras funcionalidades. 
Com a Carteira Digital de Transita - CDT voce pode: 

• Consultar suas Infrações e pagar multm com desconto 
• Acessar a versão digital da CNH (pare CnIkls enrind. 

apôs 054,017j 
• Acessar a versiockgital deste Ocenciarnenturratv aproa 
• CorripordharoicersiamentocomatéSpeosoas 
• Indicaroprincipalandutor 

agNATRAN norMularea• • Receberarisosde real 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DETRAN. BA 

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL 

CÓDIGO RENAVAM 

00705635163 

PLACA 

CQE4928 

ANO FABRICAÇÃO 

1998 

EXERCÍCIO 

2021 

ANO MODELO 

1998 

NÚMERO DO CRV 

*** 

V
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id
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od
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CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA 

06864345082 

CAT 

*** 

MARCA MODELO/VERSÃO 

GM/S10 2.2 S 

ESPÉCIE / TIPO 

CARGA CAMINHONETE 

PLACA ANTERIOR/ UF 

CQE4928/BA 

CHASSI 

9BG124ASWWC948680 

COR PREDOMINANTE 

AZUL 

COMBUSTÍVEL 

GASOLINA 

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO 

SEM RESERVA 

MENSAGENS DENATRAN 

CARTEIRA 
DIGLITAL DE 
TRANSITO 

er 

Baixe agora a Carteira Digital de Transito CDT nas lojas Googfe Play ou App Store 
e tenha na palma de sua mio todos os documentes para voei conduzir seu 

veiculo com tranquilidade • segurança! 

govbr 

CATEGORIA 

ALUGUEL 

CAPACIDADE 

0.8 

POTÊNCIA/CILINDRADA 

113CV/2200 

PESO BRUTO TOTAL 

2.3 

MOTOR 

QR0014722 

CMT 

3.3 

EIXOS LOTAÇÃO 

03P 
CARROCERIA 

CARROCERIA ABERTA 

NOME 

ENDESON SILVA DE ALMEIDA 

CPF / CNPJ 

033.434.095-02 

LOCAL 

UNA BA 

DATA 

21/08/2021 

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN 

DADOS DO SEGURO DPVAT 

CAT. TARIF DATA DE QUITAÇÃO PAGAMENTO 

El COTA ÚNICA PARCELADO 

REPASSE OBRIGATÓRIO AO 
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$) 

CUSTO DO 
BILHETE (RS) 

CUSTO EFETIVO 
DO SGURO (RS) 

REPASSE OBRIGATÓRIO AO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
TRÂNSITO (RS) 

VALOR DO 10F (RE) VALI+ TOTAL A SER PAGO 
PELO SEGURADO (RS) 

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT 



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Por este Contrato Particular de Prestação de Serviços, de um lado, o Sr. 

ENDESON SILVA DE ALMEIDA , brasileiro, maior, solteiro, residente e 
domiciliado na Rua Bem Te Vi, se, centro, Una-Bahia, portador do CPF n° 
023.118.275-96, doravante chamado CONTRATANTE e do outro lado, o Sr. 
WALESON TEIXEIRA DE ALMEIDA, brasileiro, maior, portador do CPF n° 
025.055.085-77 e CNH 04650431162 DETRAN-BA, emitida em 07/06/2017 
categoria AD, com vencimento em 02/05/2022, 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 auxiliá-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 056/2021 para contratação de Transporte 
Escolar Alternativo, a ser realizado pela Prefeitura Municipal de Una em data 
14/09/2021. Ou seja, a data início do vínculo contratual se dará a partir das 
assinaturas no contrato de prestação de serviço entre o Município de Una e o 
Contratante. 

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 às 
infrações de trânsito (multas) incidentes sobre o veiculo do CONTRATANTE, 
quando na ocasião esteja sendo conduzido pelo contratado aos danos 
causados por ele no veículo 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 
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CONTRATANTE não caberá qualquer pagamento a título de INSS, FGTS, 
RESCISÃO CONTRATUAL ou outro encargo qualquer relacionado a vínculo 
empregatício. 

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

Una-Bahia, 08 de Setembro d; 2021. 

ENDESON SILVA DE ALMEIDA 

raão00, d 
WALESON TEIXEIRA DE ALMEIDA 

• 

1 
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CERTIDÃO NEGATIVA 
Valida 

Prefeitura Municipal de Una 
Estado da Bailia 

Coordenação de Administração Tributaria 

E DÉBITO 
27/02/2022 

- CND N° 0000369 / 2021 

Nome/Razao So NDE • SILVA DE ALMEIDA 

Endereco: AV DAVID FUCHS„ N° S/N - - CENTRO. - UNA - BA 
CPF: 033.4 4.095-02 Insc Est/RG: 0955028906 

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 Tributado 
Nacional, CERTIFICA que o contribuinte, acima identificado, encontra-se em situacao 
regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. 

A presente Certidao 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 

XXXXXXXX 

Una (BA), 31 de Agosto de 2021 

Alessandro Marqu 

Coordernadorcle inistração Tributaria 
por peci;eto tle 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 
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 



i. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

PRACA DR MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA. 14- CENTRO 

UNA - BA - CEP 45690-000 

Alva ra 
DE L10ENCA N° 144 

PARA 

UCENCA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZACAO E LOCAUZACAO 

ENDESON SILVA DE ALMEIDA 

ENDERECO 

RUA DO BEN-TI-VI N° SIN AILTON MATOS - UNA - BA 

ATIVIDADE 

CARRO DE ALUGUEL COM MOTORISTA 

ATIVIDADES SECUNDARAS 

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMOVEISCOISISOTORISTA 

COO ATIVIDADE 

172 



GOVERNO DO ESTADO DA RAMA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributarios 

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

Certidão N°: 20213765231 

NOME 

ENDESON SILVA DE ALMEIDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CPF 

033.434.095-02 

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 Dívida 
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:/henwi.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 RelCenidaoNegativa.rpt 
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11/ MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA 
AMA DA UNIÃO 

Nome: ENDESON SILVA DE ALMEIDA 
CPF: 033.434.095-02 

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• .br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão e 
Emitida à 
Válid 
Códig 
Qual ue 

'da gratuita 
11:36:32 do d' 

é 02/03/2022. 
de controle da 

asura o 

ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
03/09/2021 <hora e data de Brasfiia>. 

rtidão: F646.8AAO.DEC7.549F 
menda invalidará este documento. 
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(f -P 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ENDESON SILVA DE ALMEIDA 

CPF: 033.434.095-02 

Certidão n°: 28049400/2021 

Expedição: 12/09/2021, às 09:20:18 

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

de sua expedição. 

Certifica-se que ENDESON SILVA DE ALMEIDA, inscrito(a) no CPF sob o 

n° 033.434.095-02, 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. 

Duvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 
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MUNICIPIO DE UNA 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2021 

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 

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

EU, ENDESON SILVA DE ALMEIDA, brasileiro, maior, portador do 

CPF n° 033.434.095-02, 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 2.2 S, COR AZUL, ANO 1998/1998, 

PLACA CQE4928/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 

04_ 

ENDESON SILVA SILVA DE ALMEIDA 
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CONTRATO N°. 155/2018 

• 

Ter• mo de de Contrato que entre si 
Celebram &Município de Una — Estado 
da Bahia, e:a empresa ENDESON SILVA 
DE ALMEIDA. para os fins que 
especifica. 

O MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, pessoa jurídica, de dWelto público interno, inscrita no 
CNPJ n° 13.672.605/0001-70; ,cd•fil iiside na .Praçá.,-Dr. Manoel Pereira de Almeida, n° 14, 
Centro, nesta Cidade, doraVárdê": denominado Simplesmente "CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal ; Sr TIÁGÓ,BIRSCI-04;IER:, brasileiro, maior, portador do 
RG n° 0971162468 SSP/BA e .CPF 014.834.565-44, residênté e domiciliado neste Município, 
na Rua Félix Caldas, n°215 Centro, e, do outro ,fado o Sr. ENDESON SILVA DE ALMEIDA, , 
estabelecido na RUA BEM-TI-VI, SM°, BAIRRO :ALTOS MATOS, .. Una — BA, inscrito no CPF n° 
033.434.095-02 representado néitê ato, por ENDESON SILVA DE ALMEIDA, CPF n° 
033.434.095-02, resolvem e .0Ctird,ám ,¡na celebração do presente INSTRUMENTO 
CONTRATUAL, mediante as clausulas ecándiç6éS.SégUintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO: 

1.1. constitui o objeto do presente' Contrato, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS PARA 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO' DE' ESTUDANTES DO ENSINO PÚBLICO 
MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE ,ENt LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, SITUADOS NA ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE UNA, CONFORME Lei de Diretrizes' e' Bem LDB ng 9.394, no 
art. 4g, 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 ASSOCIAÇÃO 7° DIA X INCON X RIO DA - 

SERRA X COLEGIO MARIA DA PAZ E 
VICE VERSA, VEICULO TIPO 
CAMINHONETE COM CARROCERIA, 
MOVIDO A GASOLINA COM 
CAPACIDADE MINIMA DE 10 
PASSAGEIROS. ABASTECIMENTO POR 

08 R$ 2.349,60 R$ 18.796,80 

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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CONTA DO CONTRATADO. 

Contratada; 
3.3. o pagamento não isenta 'a CONTRATADA da .responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após á liberação; 
3.4. a atualização monetária dos padamentOs, devidos 'pela Administração, em caso de mora, 
será calculada considerando a'-déta do vencimento dâ'Nata.Fiscal/Fatura e do seu efetivo 
pagamento, de acordo CO) a 'variação do 1NPC do GE 

. ;Ines . anterior ao vencimento da 
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a Seguir: C'=VF(l+i) onde: VFC = Valor da 
Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i - PC-IBGE dOimêã:anterior/100; n = número de dias „ 
de atraso/30; 

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$ 18.796,80 (DEZOITO MIL SETECENTOS E 
NOVENTA E SEIS 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 aérviçás;', 
3.3. os preços são fixos e irreajustáNMs. 

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) CPOS 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 !:;19 pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 

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

CLAUSULA QUARTA - DAS DOTAÇÕES. ORÇAIVIENTÁRIAS: 

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- SALARIO 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 acor i k 
entre as partes, mantendo-se todas as condições presentes; 

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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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; eocargos:.,tabalhistas, 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 onerar o objeto do CONTRATO;: 
6.3. a CONTRATADA é responsáVel'Oeloe:dangS causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua..010elou'Ãoio na execução  do CONTRATO, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade á fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
6.4. CONTRATADA é obrigada á reparar, d'orrigir, -remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em partes, o (Moto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução dós 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 Une, qualquer alteração que, 
porventura venha a sofrer em seu contrato Ol'oiat; • 
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao, reconhecimento de que a .inexecução total ou parcial do 
presente CONTRATO enseja a N:0•;eescisá-Q,: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 Á;áiOr inicial atualizado do Contrato, na forma 
prevista na Lei Federal nà 8.666W• ‘.. 
6.8.1. as supressões poderão ser supetiores.a 25% desde que Peja 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 Oenações 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 GO mesmo podendo ser 
registrados por simples apostila disOensdridoa 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 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; 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. A  CEP  5.690-000. ..., 
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CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. Os responsáveis pela fiscalização deste contrato, deverão: 

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 Verífica0o da execução já realizada, emitindo a 
competente habilitação para o recebimentode pagamentos; 

d) esclarecer prontamente as duvidas da contratada solicitando ao setor competente da 
Administração, se necessário, parecer dé?eepecialisiéS;:-

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

f) solicitar da Contratada, a qualquer tern% a ,apreSeRação de documentos relacionados com a 
execução do contrato. 

Parágrafo Único: A ação ou., omissão, total ou parcial, de 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 'e Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado -a,SegOir: 
8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com ósítItúitO 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, asslm,. 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 - Bahia. CEP 45.690-000. 
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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 Oue, 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;..enqúanto-pordürarem.:Os- motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação - perante -ir autoridade competente para aplicar a 
punição, os que incorram em outros itiOtbs previstos,s6M tét. 

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO": 

9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato. ensejará &S‘Lià 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 jbase erfl'qyaiquer, 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‘tontr,áto está vinculado ao Pregão • , < 
Presencial n° 027/2018; - 
10.2. as parte contratantes elegem o foro:, da "CiOade, de 'Una com renuncia expressa de 
qualquer outro, para dirimir as controvértiai,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. 

TIA • 13ISCHN 
Prefeito Munici 

Una (BA), 02 de MAIO de 2018. 

t.,4( 5cfr717 -0,( e:Á gt)-ttae. 

ENDESON SILVA DE ALMEIDA 
Contratado 

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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CONTRATO N°. 117/2019 

Termo de Contrato que entre si 
celebram o Município de Una - Estado 
da Bahia, e a empresa ENDESON SILVA 
DE ALMEIDA 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. ENDESON SILVA DE ALMEIDA, 
estabelecido na RUA BEM-TI-VI, S/N°, BAIRRO AILTON MATOS, Una — BA, inscrito no CPF n° 
033.434.095-02 representado neste ato, por ENDESON SILVA DE ALMEIDA, CPF n° 
033.434.095-02, 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, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS PARA 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE ESTUDANTES DG ENSINO PÚBLICO 
MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, SITUADOS NA ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE MA, CONFORME LÊ de Diretrizes e Base LDB ng 9.394, no 
art. 4g, incisa 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 ASSOCIAÇÃO 7° DIA X INCON X RIO DA 

SERRA X COLEGIO MARIA DA PAZ E 
VICE VERSA, VEICULO TIPO 
CAMINHONETE COM CARROCERIA, 
MOVIDO A GASOLINA COM 
CAPACIDADE MI NI MA DE 10 
PASSAGEIROS. ABASTECIMENTO POR 
CONTA DO CONTRATADO. 

10 R$ 2.365,79 R$ 23.657,90 

,-----

Prefeitura Municipal de Una 
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2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à 
CONTRATADA a importância total de R$ 23.657,90 (VINTE E TRES MIL SEISCENTOS E 
CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA 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; 

2.3. 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+i)n 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 - 
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 
nem poderá onerar o 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; 
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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, 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 JUNICiR, 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 .89 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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C2 

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 fot'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 d ô direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com 'á Administração dá 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 expressacie 
qualquer outro, para 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. 

TIAGO BISCHNER 
Prefeito Municipal 

Testemunhas: 

1-

Una (BA), 01 de MARÇO de 2019. 

D SON SILVA DE 
50,170-p, 

Ei7if,22)6,

Contratado 

SOELMA SItUA SANTOS 
Secretaria Municipal De Educação 

F/ G: 6-erk-0D-9) SLk 
2-
CPF/RG: 5 3_9 b7c11-Á§ 
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MUNICIPIO DE UNA 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2021 

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 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 

nÁ.L 

 ENDESON SILVA DE ALMEIDA 



MUNICIPIO DE UNA 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2021 

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 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

ENDESON SILVA DE ALMEIDA, devidamente inscrito no CPF sob o n° 

033.434.095-02, 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 

ENDESON SILVA DE ALMEIDA 



• 

MUNICIPIO DE UNA 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICiP10 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 PARA HABILITAÇÃO 

ENDESON SILVA DE ALMEIDA, devidamente inscrito no CPF sob o n° 

033.434.095-02, 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 

ENDESON SILVA DE ALMEIDA 


