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PREFEITURA NIUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

CNPJINIF SOB N.a 14.105.191/0001-60
PRACA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE

CONTRATO  N° 063/2019.

pROcEssO DE LiciTAeAO NO OO9t2Oi9

PREGA0 PRESENC[AL N° 005/2019

TERMO  DE  CONTRATO  CELEBRADO  ENTRE
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE   RIACHO   DE
SANTANA E JOSE DE OLIVEIRA FARIAS

Pelo  presente  instrumento,  as  partes,  de  urn  lado  a  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  RIACHO
DE  SANTANA  -  BAHIA,  pessoa  juridica  de  direito  pdb]ico  interno,  inscrita  no  CNPJ  sob  n°
16.418.022/0001-06,  com  sede  na Avenida  Duque de  Caxias,  434 -Centro,  CEP:  46.470-000,

A?a:j&an::nioevR::rcah°e:e§±nctanEa+ABRa.hAa'MnueRt,ec,ajR[epbeEsenEt3du°cPAe:°A8:ucpor:fe'ts°:d:Xnma°.R::
Dois de Julho,  s/n° - Centro,  CEP:  46.470-000,  na  cidade de  Riacho de Santana,  Bahia,  neste
ato  representado  pelo  Secretario,  Sr. Wilson  Cardoso  Nogueira,  de ora em  diante denominada
de CONTRATANTE,  e do outro lado o Sr.  JOSE DE 0LIVEIRA FARIAS,  inscrito sob o CPF n°
465.804.505-25,  RG  n°  2.907.431  SSP/BA,  residente  e  domiciliado  na  Rua  Tobias  Pereira
de  Castro,  s/n°,  Bairro  Centro,   na   cidade   de   Riacho  de Santana,  Estado   da   Bahia,    CEP
46.470-000,    neste    ato    representada    pelo o sr.  GENIVAN SILVASANTOS,    portac!or    do
RG  n°0967382785     SSP/BA     e     CPF     n°971.736.655-15,     residente     e     domiciliado     na

56u.a7doa.opoa!|a'd:/noa;aB.a:r+°3[:nnttre°'::n:'#:d:e88#RieT£3nj:n:;rEsi:rdg°adaoBa5j£E%E%
PRESENCIAL   N°   005/2019,   sua   homologaeao   e   adjudicagao   pelo   chefe   do      executivo
municipal  e  com  fundamento  na  Lei  Federal   10.520,   de  17  de  julho  de  2002,   aplicando-se
subsidiariamente  no que couberem,  as disposie6es da  Lei  Federal  n° 8666,  de 21  de junho de
1993,  com  suas alterag6es  posteriores,  demais  normas  regulamentares  aplicaveis  a  especie  -
Recomendagao   do   MPF   N°   21/2018   (Riacho   De   Santana/Ba)  e  Termo  de   Ajuste   de
Conduta N° 06/2019,  celebrado entre o Ivlinisterio Ptiblico Fedei.al e a Prefeitura Municipal
de  Riacho  de  Santana-Ba,  tern entre  si  como justos  e  acordados  a  celebragao  do  presente
contrato,  mediante clausulas e condig6es seguintes:

CLAUSULA PRllvIEIRA -DO OBJETO DO CONTRATO

1.1      0  presente  contrato tern como  objeto  a  contrataeao  de  pessoas fisicas  e juridicas  para
prestacao  de  servigos  de  transporte  escolar  da  rede  municipal  de  ensino  do  municipio  de
Riacho c!e Santana, com a disponibilizagao de veiculo e condutor, conforme descrigao a seguir:
1.2  -0  contratado  acima descrito fornecera  a  "VAN"  de  placa  policial  JMP  8064/BA,  Renavan
sob  n° 00902612271  que devera transportar a quantidade diaria de  12 alunos  referente a  linha(
da  Gurunga  /  Escola  do  Tanque  /  Congo  /  BR-430  /  Laranjeira  /  Botuquara  /  Boqueirao  de!

Disirito  Botuquara,   que  equivale  a  28,52km  diarios  perfazendo  urn  total  estimado  de!
A

0,40 kin mos 20 dias de aulas mensais.
.3 i A quantidade de dias rodados descritos no anexo I deste Contrato poderao ser diminufdos

a depender da quantidade de aulas realizadas durante o mss.
1.4   -Os   servigos   deverao   ser  fornecidos   conforme   solicitagao   e   medigao   realizada   pela
Secretaria Municipal de Educagao.
1.5.  Para  a  assinatura  do  termo  de  contrato  as  empresas  deverao  apresentar  os  seguintes

€umentos:
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a)  C6pia do CRV do Veiculo em  nome da empresa ou pessoa fisica que ira prestar os
que  os vefculos tenham  no  maximo  12  anos,  para veiculos tipo  autom6vel van,  e de  15  anos
para veiculos tipo 6nibus e micro-6nibus,  a contar do ano de fabricagao;
b)  C6pia do lpvA que demonstre a regularidade do veiculo;
c)  Laudo de vistoria,  realizado por empresa ou  profissional  id6neo,  atestando as condig6es de
conservagao e mecanica dos veiculos a serem utilizados no transporte dos alunos;
d)  Carteira  de  Habilitagao,   minimo  categoria  "D"  do  motorista  do  veiculo  que  ira  realizar  o
transporte que devera demonstrar o vinculo empregaticio da empresa por meio de CTPS;
e)  Certificado  de frequencia  do  curso  dos  condutores  de Transporte  Escolar do  motorista  que
ira conduzir os veiculos;

CLAUSULA SEGUNDA -DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1  -Para  todos  os  efeitos  legais  e  melhor  caracterizagao  do  fornecimento,  bern  assim  para
definir  procedimentos  e  normas  decorrentes  das  obrigag6es  ora  contraidas,   integram  este
contrato,   como  se  nele  estivessem  transcritos,   com  todos  os  seus  anexos,   os  seguintes
documentos:

a)  Recomendaeao n° 21  do MPF;
b)  Termo de Ajuste de Conduta n° 06/2019;
c)  Edital do  Pregao Presencial  n° 005/2019;
d)  Proposta da Contratada;
e)  Ata de Julgamento;
f)   Termo deAdjudicagao;
g)  Termo de Homologaeao;

2.2 -Os documentos referidos no item 2 sao considerados suficientes para,  em complemento a
este contrato, definir a sua extensao e, desta forma, reger a execugao do objeto contratado.

CLAUSULA TERCEIRA -DA VIGENCIA

3.1   -0  presente  contrato  tera  vigencia  ate  31   de  dezembro  de  2019,  contados  a  partir  da
assinatura  deste  instrumento  contratual,   podendo  ser  prorrogado  por  iguais  e  sucessiveis
periodos ate o limite de 60 meses conforme possibilidades previstas no art. 57 da Lei 8.666/93.

cLAusuLA QUARTA -DO pREeo CONTRATADO E REcuRsOs ORCAMENTARios

4.1  -0  preeo  total  para  o  fornecimento  dos  servigos  objeto  deste  contrato  e  o  apresentado  na
proposta final  da  contratada,  o qual totaliza  o  valor de  R$  3.553,20  (Tres  mil  e quinhentos  e
cinquenta  e  tres  reais  e  vinte  centavos),  conforme  descrito  na  Clausula  Primeira  deste
con}r'ato,  podendo  ser  aditivado  conforme  possibilidades  previstas  no  art.  65  da  Lei  Federal

66/95.
-   0   prego   retro   referido  6  final,   podendo   sofrer  acfescimos   ou   supress6es   conforme

5sibilidades   previstas   no   art.   65   da   Lei   8.666/93,   ou   em   decorrencia   do   aumento   da
quantidade  de  dias  letivos  trabalhados.   No  prego  ja  estao  incluidas  todas  as  despesas  e
custos, diretos e indiretos,  como tambem os lucros da contratada, conforme previsto no edital.
4.3  -  As  despesas  decorrentes  da  presente  contratagao  correrao  por  conta  do  orgamento
vigente  para  o  exercicio  financeiro  de  2019  da  Prefeitura  Municipal  de  Riacho  de  Santana,  a
saber:

# Dotag6es Previsao de Sa'do
Despesas Orcamentario

Unidade 02.05 -Secretaria  Municipal de
0      mentaria Educagao

2098 -Gestao do Programa
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Projeto/Atividade Nacional de Apoio ao Transporfe
Escolar - PNATE
2096 -Manutengao do Fundeb
40%
2097 -Gestao das Ae6es do
Ensino Fundamental
2091  -Gestao dos Recursos de
Precat6rios -FUNDEF
2101  -Gesfao dos Recursos
Quota Salario - QSE
2290 -Manuteneao Ensino Medio

Elemento de 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
Despesa 3.3.9.0,33.00.00 - Passagens e despesas com Locomoeao

3.3.9.0,39.00.00 -OLltros Servieos de Terceiros - Pessoa Juridica

CLAUSuLA QUINTA -DO PRAZO E FORIVIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

5.1.  0  presente  contrato  sera  executado  ate  31   de  dezembro  de  2019,  contado  a  partir  da
assinatura  deste  instrumento  contratual,   podendo  ser  prorrogado   por  iguais  e  sucessiveis
periodos ate o limite de 60 meses conforme possibilidades previstas no art.  57 da Lei 8.666/93.
5.2,   Os   servigos   objeto   desta   licitagao   deverao   realizados   de  forma   parcelada,   mediante
autorizagao   da   Secretaria   Municipal   de   Educagao   e  de  acordo   com   as  necessidades  da
referida  Secretaria,  contados  em  ate  05  (cinco)  dias  dteis,  a  partir  da  emissao  da  ordem  de
servieos.
5.3.  Os servieos do transporfe escolar deverao ser realizados pelo Contratado, diretamente iias
linhas a qual a empresa venceu.
5.4.  Os  servieos  de transporte  escolar deverao  ser adequados,  envolvendo  a  disponibilizaeao
do vefculo em born estado de conservagao,  sendo que o Guia de Transporte Escolar do Fundo
Nacional  de  Desenvolvimento da  Educaeao - FNDE estabelece que "para que o transporte de
alunos  seja  mais  seguro,  que  os  veiculos  tenham  no  maximo   12  anos,   para  velculos  tipo
autom6vel  van,  e  de  15  anos  para  veiculos  tipo  6nibus  e  micro-6nibus,  a  contar  do  ano  de
fabricaeao.  Recomendagao do MPF N° 21/2018 (Riacho De Santana/Ba) e Termo de Ajuste
de  Conduta  N°  06/2019,   celebrado  entre  o  Minist6rio  Pdblico  Federal  e  a   Prefeitura
Ivlunicipal de Riacho de Santana-Ba.
5.5.   As   empresas   prestadoras   dos   servigos   de   transporte   escolar   deverao   disponibilizar
veiculos  e  motoristas  em  ndmero  suficiente  e  condie6es  adequadas  a  execueao  do  contrato,
sendo  certo  que  eventual  admissao  de  veiculos  ou  motoristas  irregulares  representa  uma
vantagem  competitiva indevida,  em  razao dos custos  mais elevados para o licitante/contratado
que  disponibilize  veiculos  e  motoristas  ajustados  as  normas  de  transito,  podendo  configurar,

mb6m,
servigo

uma  forma  de  superfaturamento  pelo  pagamento,  por  custo  mais  elevado,  por  urn
inadequado.  Recomendagao  do  MPF  N°  21/2018  (Riacho  De  Santana/Ba)  e Termo

de' Ajuste  de  Conduta  N°  06/2019,  celebrado  entre  o  Minist6rio  PI]blico   Federal  e  a
fefeitura Ivlunicipal de Riacho de Santana-Ba.
.6.  Nao sera  permitida a subcontratagao dos servigos licitados,  os veiculos deverao  pertencer

a  contratada  e  os  motoristas  deverao  ter vinculo  legal  com  a  contratada.  Recomendagao  do
MPF   N°  21/2018  (Riacho  De  Santana/Ba)  e  Termo  de  Ajuste  de  Conduta  N°  06/2019,
celebrado  entre  o  Minist6rio   Ptlblico   Federal   e  a   Prefeitura   lvlunicipal   de   Riacho  de
Santana-Ba.
5.7.  Os  veiculos  e  motoristas  deverao  estar  em  conformidade  com  a  legislaeao  de  transito.
Recomendagao   do   MPF   N°   21/2018   (Riacho   De  Santana/Ba)   e  Termo   de  Ajuste  de
Conduta N° 06/2019, celebrado entre a lvlinist6rio Ptlblico Federal e a Prefeitura Municipal
de Riacho de Santana-Ba.
5.8.  Os veiculos destinados ao transporte escolar estejam em  condig6es adeciuadas e seguras
para o transporte dos aluno§.

Contratada  e  responsavel  direta  e  exclusivamente  pela  seguranga  dos  alunos  e  pela
de  dos  servigos  ofertados  e  consequentemente,  responde,  civil  e  criminalmente,  por
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todos  os  danos  e  prejufzos  que,  no  uso  ou  consumo  dele,  venha,  direta  ou  indiretamente,  a
provocar ou causar para a Contratante ou aos alunos.
5.10.  0  nao fornecimento dos servigos no prazo descrito no item 5.2,  ensejara a contratada as
penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 70 da Lei 10520/2007.
5.11.  Sempre que necessario,  o  itinerario  podera ser alterado para  melhor atender os  usuarios
do  transporte,  devendo  a  empresa  atender  nesses  servieos  inclusive  quando  o  local  for  de
dificil  acesso,  substituindo 6nibus ou micro-6nibus por veiculos menores;

CLAUSULA SEXTA -DAS CONDIC6ES DE RECEBIIVIENTO DOS SERVICOS

6.1  -A  entrega  do  objeto  desta  licitagao  devera  ser  feita  pelo  Contratado,  diretamente  nos
locais a serem indicados pelo setor de compra§ e servigos da Prefeitura Municipal.
6.2     -Constatadas irregularidades no obj.eto contratual, o contratante podera:
6.2.1   se  disser  respeito  a  especifica9ao,  rejeita-Io  no  todo  ou  em  parte,  determinando  sua

©           :r2b.2t!:u£:°h:g6rt:SsC:n8:nds°u:s:i::,t;:to:9:°6SoenTraptraej:'Zd°e:::ap:anza:i.i:d::C::i¥:is+idade  com  a
indicaeao da Administragao,  no prazo maximo de vinte e quatro horas,  contados da notificaeao
por escrito,  mantido o prego inicialmente contratado;
6.2.3-Se   disser   respeito    a   diferenga    de   quantidade    ou    de   partes,    determinar   sua
complementaeao ou rescindir a contratagao, sem  prej.uizo das penalidades cabiveis:
6.2,4 -  Na  hip6tese de complementa?ao,  a  Contratada devera faze-la em  conformidade com  a
indicagao  do  Contratante,  no  prazo  maximo  de  vinte  e  quatro  horas,  contados  da  notificaeao
por escrito,  mantido o prego inicialmente contratado.
6.3  -Os Contratados ficarao sujeitos as seguintes condig6es:
6.3.1     0s   servigos   serao   executados   trafegando   em   estradas   pavimentadas   ou   nao,   em
perfeito  estado   de   uso,   conservagao   e   disponiveis   para   execugao   imediatamente  ap6s   a
comunicagao   formal    da   Administragao.    E    ainda,    executados    nos    dias,    hora    e    locais
estabelecidos pela Secretaria  Municipal de  Educagao,  podendo haver alterag6es dos mesmos,
desde que haja necessidade e de comum acordo entre as partes.
6.3.2     0s  veiculos  deverao  apresentar  autorizagao  especial  para  o  objeto  licitado,  expedida
pelo  DETRAN  ou  CIRETRAN,  em fungao de vistoria  peri6dica,  oferecendo  perfeitas condie6es
de uso e conservagao.  Deverao conter todos os equipamentos de seguranga e especificag6es

0            8:3:3°NOTsP#eY;u:oesstda:vce°rgodr°eccue:::t;:rag::%u|aar.contratada identificagao visual em sua parte
externa  (sob  orientaeao  da  contratante),  caracterizando  que  os  mesmos  estao  a  servieo  do
TRANSPORTE    DE    ESCOLARES.    E    ainda,    deverao    ser    conduzidos    por    motoristas
profi§sionais,  devidamente  habilitados  e  qualificados  para  exercer tal  fungao,  nos  termos  da
Resolugao n: 168, de 14/12/2004 -CONTRAN.
6.3.4    A  Administraeao  e  a  Secretaria  Municipal  de  Educagao  nao  se  respon§abilizarao  por
pre'juizos  de  qualquer  natureza,  proveniente  de  agao  dos  prepostos  da  contratada,  e  sera  de

responsabilidade  da  contratada,  qualquer  dano  causado  pela  atuagao  da  contratada  a
ervigo da Administragao,  bern como prejuizos causados a terceiros.

6.3.5-   Todas   as  despesas   inerentes   a   realizagao   dos   servigos,   tais   como:   combustiveis,
anutengao,  seguros,  taxas,  impostos,  salarios,  encargos  trabalhistas,  sociais  e  outros  que

resultarein  do fie-I  cumprimento  dos servieos  propostos,  sera  inteiramente de  responsabilidade
do CONTRATADO.
6.3.6     Ficara  a  criterio  da  Secretaria  de  Educagao  exigir  a  troca  de  veiculos  e/ou  motoristas
que nao atenderem aos padr6es dos servigos contratados.
6.3.7    0s  vefculos  somente  poderao  executar  os  servigos  mediante  autorizagao  emitida  pelo
setor encarregado  de gerenciamento,  sendo  que quaisquer servieos  aferidos  sem  autorizaeao
ou incompatfvel com a rota preestabelecida nao serao consideradas pelo contratante.
6.3.8     Em  caso  de  substituieao  de  veiculo,  a  contratada  obriga-se  a  informar  e  remeter  a

retaria  Municipal  de  Educagao,  os  documentos  acima,  referentes  ao  novo  veiculo  a  s.-3r
ilizado.
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6.3.9    0   contratado   obriga-se   a   manter   a   seguranga   dos   alunos,   quanto   aos   niveis   de
velocidade  nas  vias  e  ruas,  sob  pena  de  rescisao  unilateral  do  contrato,  nos  termos  da  Lei
Federal 8666/93.
6.3.10  0 contratado obriga-se a substituir o veiculo quebrado ou defeituoso no prazo de ate 24
(vinte  e  quatro)  horas  ap6s  a  constatagao  do  fato,  a  contar  da  comunicagao  efetuada  pela
contratante,    providenciando   imediatamente   meios   compatfveis   para   complementaeao   do
translado jnterrompido.
6.3.110  contratado  responsabiliza-se  pela  sua  disciplina  durante  a  jornada  de  trabalho  e,
ainda,   pela  manuteneao  de  respeito  e  cortesia  no  relacionamento  entre  alunos,  e  com  os
servidores da  Prefeitura Municipal.
6.3.12  Assistira  ao  contratante  o  direito  de  rejeitar qualquer  motorista  do  contratado  e  solicitar
sua substituigao,  caso o mesmo nao apresente comportamento condizente com suas fung6es e
com   as   normas   estabelecidas,   obrigando-se   este   a   respeitar   e   acatar   as   decis6es   da
contratante.
6.3.13  E  vedado  ao  contratado  substituir  o  seu  motorista,  quando  em  servigo,  sem  previa  e
expressa comunicagao a contratante.
6.3.14  a  contratado  garantira  a  comportamento  moral  e  profissional,  cabendo-se  responder
integral  e  incondicionalmente  por  todos  os  danos  e/ou  atos  ilicitos  resultantes  de  agao  ou
omissao deste,  inclusive por inobservancia de ordens e normas da contratante.
6.3.15  Cabers   ao   contratado,   a   indenizagao   pecuniaria   dos   danos   morals   ou   materials
causados em  bens  patrimoniais  da  contratante,  bern  como  por desaparecimento de quaisquer
objetos  e  valores  encontrados  em  suas  dependencias,  de  quem  quer  que  seja,  desde  que
comprovado dolo ou culpa do contratado.
6.3.16  Desde   que   apurado   o   dano   e   caracterizada   a   autoria   do   contratado,   o   valor   da
indenizaeao   sera   descontado    no    ato    do    pagamento    de   qualquer   fatura,    permitida    a
compensagao inclusive em faturas vincendas, o que fica desde ja pactuado.
6.3.17  0   contratado   mantera   a   contratante   livre   de   quaisquer   reivindicac6es,   demandas,
queixas e representag6es de qualquer natureza, decorrentes de sua agao ou omissao.
6.3.18  0   Contratado   devera,   obrigatoriamente,   alocar   urn   preposto   que   permanecera   em
periodo  normal  de  expediente  a  disposigao,  para  representa-la junto  a  contratante.  Este  tera
amplos  poderes  para  responder  pelos  servieos  a  serem  contratados,  sendo  responsavel  pela
coordenagao,  administragao  e supervisao do seu  pessoal  e  por qualquer comunicagao junto a
contratante.  Em  hip6tese  alguma,  o  contratado  que  nao  o  preposto  ou  a  representante  legal,
podefa reivindicar decidir ou manifestar-se por atos e decis6es do contratado e/ou contratante.
6.3.19  0  contratado,  conforme  o  caso  devera  manter  em  dia  o  registro  do  seu  motorista  a
servigo  da  contratante,  em  livro  pr6prio  ou  em  fichas,  devidamente  rubricados  e  legalizados
pelo  6rgao  competente  do  Ministerio  do  Trabalho.  Devera,  ainda,  atualizar  as  anotae6es  em
Carteira  de  Trabalho  e  Previdencia  Social  de  cada  empregado  e  exibir  os  livros  e/ou  fichas
mencionadas ou documento equivalente, sempre que solicitado pela contratante.
6.3.20  0    motorista    do    contratado    nao    mantera    nenhum    vfnculo    empregaticio    com    a
contratante,  sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  as  obrigae6es  sociais,  previdenciarias  e
trabalhistas  relativas  aos  seus  empregados  ou  contratados,  inclusive  no  que tange  ao  seguro

acidente   de   trabalho,   desligamento,   horas   extras,   diarias,   quaisquer   despesas   com
limentagao,  locomogao,  nao  cabendo  a  contratante  qualquer  tipo  de  re§ponsabilidade  nem

encargos de qualquer natureza
3.21  Apresentar o veiculo que atenda as normas brasileiras de transporte terrestre,  aplicadas

ao assunto, sendo considerado os modelos fechados como 6nibus, micro-6nibus, vans,  Kombis
e similares;
6.3.22  Manter  o  veiculo  em  perfeitas  condie6es  de  conservaeao  e  trafegabilidade,  conforme
especificag6es do CONTRAN;
6.3.23  Manter a verculo com todos os acess6rios e equipamentos de seguranga e emergencia,
exigidas pelo CONTRAN;
6.3.24  Exigir dos alunos o uso obrigat6rio do cinto de seguranea;

Todos os alunos devefao ser transportados  sentados,  em  obediencia ao  artigo  137,  do
digo Brasileiro de Transito;
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6.3.26  Apresentar  o  distico  "ESCOLAR"  (CTB  art.136,Ill),  (pintura  de  faixa  horizontal  na  cor
amarela,  com  40  cm  de  altura,  a  meia  altura  do  veiculo,  em  toda  sua  extensao  das  partes
laterais  e traseira  da  carroceria,  com  o  distico "ESCOLAR",  em  preto,  sendo  que,  em  caso de
veiculo com carroceria pintada na cor amarela, as cores indicadas devem ser invertidas;
6.3.27  Pneus,   sinalizagao  e  os  demais  items  e  equipamentos  de  seguranga  exigidos   pela
legisla?ao,  em  born estado  de conservagao  (Resolugao  CONTRAN  N°  14/98),  art.136, VIl,  do
CTB);
6.3.28  Apresentar certificado de licenciamento do veiculo  (CRLV)  em dia;
6.3.29  Comprovante  de  pagamento  do  Seguro  obrigat6rio  de  Danos  Pessoais  causados  por
Veiculos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) em dia;
6.3.30  Realizar   e   manter   atualizada   anualmente   a   inspegao   veicular   dos   vefculos   que
prestarao os servigos;
6.3.31  Autorizagao do DETRAN para circulagao do vefculo como transporte escolar;
6.3.32  0s motoristas deverao possuir CNH com categoria minima "D".

CLAUSULA SETIMA -DA FORIVIA DE  PAGAMENTO

7.1.   Os  pagamentos  devidos  ao  contratado  serao  efetuados  pela  Tesouraria  da  Prefeitura
Municipal,    em    ate    30    (trinta)    dias    da    apresentagao    das   notas    fiscais,    devidamente
acompanhadas da§ certid6es de regularidades fiscais,  FGTS e trabalhista.
7.2.  As  notas  fiscais  qiie  apresentarem   incorree6es  serao  devolvidas  a  Contratada  e  seu
vencimento ocorrefa em igual periodo acima.
7.3.   0  pagamento  sera  feito  mediante  transferencia  bancaria  pelo  Setor  de  Tesouraria  da
Prefeitura Municipal, diretamente para Conta Bancaria da empresa.

CLAUSULA OITAVA -DA TRANSFERENCIA DO CONTRATO
8.1   -A  CONTRATADA  nao  podera  em  nenhuma  hip6tese  transferir  o  presente  contrato  a
terceiros, sob pena de rescisao.

CLAUSULA NONA -DAS RESPONSABILIDADES
9.1  -A CONTRATADA 6 responsavel direta e exclusivamente qualidade dos servigos ofertados
e  pela  forma  de  entrega  e  execugao  deste  contrato  e  consequentemente,  responde,  civil  e
criminalmente,   por  todos   os  danos  e   prejuizos   que,   na   execugao  dele,   venha,   direta   ou

§           :n.8!r=tamceonLe+gip+°AV£Aa: ::s:aounssaarv:i::#e%NPTe¥:£aY,tEd°eudpoasrasteeti:tr::ornecidos, nao se
admitindo,  em  nenhuma  hip6tese,  a  alegagao  de  que  terceiros  quaisquer,  antes  da  entrega,
tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padr6es exigidos.

CLAUSULA DECIMA -DAS PENALIDADES
/

0  atraso  na execugao do  objeto  deste  contrato]  por prazo  superior a  24  (vinte  e quatro)
sujeitara  o  contratado .a  multa  de  mora,  de  10%  (dez  por  cento),  sobre  o  valor  do

sem prejuizo de outras medidas que porventura poderao sertomadas.
Oras,

contrato
10.2.  A  multa  a  que  alude  esta  clausula  nao  impede  que  a  contratante  aplique  as  outras
sane6es previstas em Lei.
10.3.  A  inexecueao  total  ou  parcial  do  contrato,   podera  acarretar  aplicaeao  das  seguintes
penalidades:
I - Pela inexecugao total:
a)  -Advertencia;
b)  -Multa de 20% (vinte por cento calculada sobre o valor do contrato);
c)  - Suspensao  temporaria  e  impedimento  de  contratar  com  a  administragao,  com  prazo  nao
superior a 02 (dois) anos.
d)  -   Declaragao   de   lnidoneidade   para   contratar   com   a  Administragao   Pdblica,   enquanto

rein  os-motivos  determinantes  da  punigao  ou   ate  que  seja  promovida  a  reabilitagao
te  a  pr6pria  penalidade  que  aplicou  a  penalidade,  que  sera  concedida  sempre  que  o

6
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contrato  ressarcir a Administragao  pelos  prejuizos  resultantes  e  dep6s  de  decorridos  o  prazo
da sangao com base na letra anterior.
11 -Pela  inexecugao parcial:
a)  -Advertencia
b)  -Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato.
c)  - Suspensao temporaria  de  participagao  em  licita?ao  e  impedimento  com  a Administragao,
por prazo nao superior a 02 (dois) anos.
d)  -   Declaragao   de   lnidoneidade   para   licitar   ou   contratar   com   a   administrag5o   Pdblica,
enquanto   perdurem   os   motivos   determinantes   da   punigao   ou   ate   que   seja   promovida   a
reabilitaeao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que  o  contrato  ressarcir a Administragao  pelos  prejufzos  resultantes  e depois  de  decorridos  o
prazo as sang6es com base na letra anterior.
10.4   As   penalidade   previstas   na    clausula    anterior   sao    aut6nomas   e   suas   aplicag6es
cumulativas serao regidas pelo artigo 87,  paragrafo 2°.  e 3°, da Lei Federal n° 8.666/93.
10.5    0s   valores   das   multas   aplicadas   serao   devidamente   atualizados   financeiramente

o           ::|jrzeasng:-i:e:ej{::ici|enic:!af%foE::h'oegd[:'as?aan°ta:eartaneenT::' d:t6o3a (tdr:ts3 £]:srea::j':jTae:ta°taa::
sua comunica?ao,  mediante guia de recolhimento oficial.
10.6  Ficara  impedida de licitar e  contratar com  a Administragao  direta  e  autarquica  do  Estado
da  Bahia  pelo  prazo de ate cinco anos,  ou  enquanto  perdurarem  os  motivos determinantes da
punigao,  a empresa,  que  praticar quaisquer atos previstos no Art.  7° da  Lei  Federal  n°  10.520,
de  17 de julho de 2002.

cLAusuLA DEcimA pRiMEiRA -DA REscisAo

11.1   -A   inexecueao   total   ou   parcial   deste   contrato,   alem   de   ocasionar  a   aplicaeao   dag
penalidades  anteriormente  enunciadas,  ensejara  tambem  a  sua  rescisao,  desde  que  ocorram
quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal n° 8.666/93 e suas alterae6es.
11.2 -A rescisao do contrato  podera se dar sob qualquer das formas delineadas  no  art.  79  da
lei federal n° 8.666/93 e suas alterae6es.
11.3 -Se a rescisao da avenga se der por qualquer das causas previstas mos incisos  I  a Xl,  do
art.  78  da  lei  federal  n°  8.666/3  e  suas  alterae6es,  a  CONTRATADA  sujeitar-se-a,  ainda,  ao
pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato.

AC)              CLAUSULA DECIMASEGUNDA-DAS DISPOSIC6ES GERAIS

12.1    -   A   CONTRATADA   assume   integral   responsabilidade   pelos   danos   que   causar   a
CONTRATANTE  ou  a terceiros,  por si  ou  seus  sucessores  e  representantes  no  fornecimento
contratado,   isentando   esta   ultima   de   toda   e   qualquer   reclamagao   que   possa   surgir   em
decorrencia do mesmo.

2  -Aplicam-se  a  este contrato  as disposig6es  da  lei federal  n° 8.666/93  e suas alterag6es,
regulamenta as licitag6es e contratag6es promovidas pela administragao pdblica.

AUSULA DECIMA TERCEIRA -DA TOLERANCIA

-  Se  qualquer  das   partes  contratantes,   em   beneficio   da  outra,   permitir,   mesmo   por
ss6es,  a  inobservancia  no  todo  ou  em  parte,  de  qualquer  dos  items  e  condig6es  deste
trato, tal fato nao podera liberar,  desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses
smos  itens  e  condig6es,  os  quais  permanecerao  inalterados,  como  se  nenhuma  tolerancia

houvesse ocorrido.

#uLADEclMAQUARTA-DAFiscALiIAeAODOcONTRATO
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14.1  -Com fulcro  no seu artigo 67,  caput,  da Lei 8.666/93,  a fiscalizaeao deste Contrato ficara
a  cargo  do  Servidor  Mario  Sergio  Ferreira  da  Silva,  do  qual  cuidara  da  execugao  do  contrato,
no estritc] atendimento a especificiclade do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -DO  FORO

15.1   -Elegem  as  partes  Contratantes  o  Foro  da  Comarca  de  Riacho  de  Santana/BA,  dirimir
todas   e   quaisquer   controversias   oriundas   deste   contrato,   renunciando   expressamente   a
qualquer outro,  por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e Contratadas,  as partes,  por seus representantes legais,  assinam
o   presente  contrato  em  tres  vias  de   igual  teor  e  forma,   perante  as  testemunhas  abaixo-
assinadas, a tudo presentes.

Wilson Cardoso Nogueira
Secretario Municipal

Contratante

Testemunhas:

CPF: OOJ a c3Ju 5 oo

io  Ferreira da Silva
Fiscal do Contrato

Contratante

CPF: 5 ELrfu€ a 7s ,i ,
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Transporte Escolar -E muita responsabilidade!!!

`ji
S6 os melhores permanecem„.

M6dulo  1

- Leglslaeao cleTransito

Llnk do Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=yA2nApgTNbc

link do Youtube:

http://wrm/.youtube.com/watch?v=Wpqood\/YeNo

Link do Youtube:

http://www,youtube.com/watch?v=xlvyuD3ujwc

Link do Yoiitube:

http://www,youtube.com/watch?v=bLjQwjkiEru   I

Link do Youtube:

http://www.youtube,cc)in/watch?v=JpqjByYwglu

M6dulo 2

M6dulo 11 -Direeao Defenslva -

horas aula T Acidente evltavel

C0 que a

Nt]mero do certlficad®:       5oo7452                 Para

rasente fotoc6piqest5
I dou fe

Conteddocompleto:/cursos-online-de-adnolracag-e-negocios/curso

Tran8porte E8colar -E muita responsabilidadel!!

S6 os melhores permanecem...

Link do Youtube:

http://w\^r\^r.youtube.com/watch?v=yA2nApgTNbc

Link do Youtube:

http;//www.youtube.com/watch?v=WpciopdvveNo

Link do youtdbe:

http://www.youtu'be.com/watch?vFxlvyuD3ujwc

Link do Yoiitube:

http://www.youtube.com/watch?v=JpqjByYwglu

M6dulo 11 -Dlregao D©fensiva -15 (quinze)

horas aula - Acidente evitavel ou nao

evltavel; -Como ultrapa8sar e ser ultrapassa, . .

Unk do Youtube:

http://w\^m/.youtube.com/watch?v=QBP9jKfDhvk

Link do Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=rcjcwx7VjfM     .

Allmente-se bern ...  Nos intervalos

ERIVALcO AI_VES DOS SANTOS
T8beti5o ca }ioizfs e O@cial de Prctesto

Comare8deRifrodeRE.:i:i?:e-mall:©i..
*Duragao estimada do curso baseada em 602 slides.

autencid ade deste certificado acesse: www.buzzero.com/certifi cado

-iniciacao-profissionaMOo-onllne-motorista~de-transporte-escolar_56431



GOvERI`ro DO ESTADO DA BAmA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emiss5o:  14/03/201910:29

Certidao Negativa de D6bitos .TI.ibutarios

(Emftida para os efeitos dos arts.113 e 114 da Lei 3.956 de 11  de dezembro de 1981  -C6digo
Trlbutario do Estado da Bahia)

Certidao No: 2019o7i625o

NOME

JOSH I)E OLIVEIRA FARIAS

INSCRJCAO ESTADUAL CPF

465.804.505-25

Fica cerHficado que nao con§tam, ate a presente data, pendenclas de respon§abllldade da pe§§oa fislca ou juridica aclma
identificada, relativas aos tributos admlnistrados por e§ta Secretaria.

Esta certidao engloba todos o§ §eus estabelecimentos quanto a inexistencla de d6bltos, incluslve os inscritos na DMda
AIiva, de competencla da Procuradoria Geral do Estado, res§alvado o direlto da Fazenda Pablica do Estado da Bahia

cobrar quaisquer d6bitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emltida em  14/03/2019t confome Portaria na 918/99, sendo valida par 60 dia§, contadc)§ a partir da data de sua
emlssao.

A AUTENTICIDADE DESTE DC)CUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERECO http://`^rww.sefaz.ba.gov.br

cirl  ;
MENhacomaap'g=emor%#ri°acod:yN#g:£=erfdae%;T#9o'ITNIH;":#±F°=BhicdpaFOuro::I:Secretana da R6ceita Federal do Mlnlst6n.a da Fazenda.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PRA?A MONSENHOFt TOBIAS
CENTRO
RIACHO DE SANTANA
BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS
Gerencia Municipal de Tributos

Certidao Negativa de D6bitos

N Cerfldao: 4

lnscrlgao Municlpal:

CertificoqueocontrlbuinteJOSEDEOLIVEIRAFARIAS,C.P.F./C.N.P.J.465.804.505-25,comdomiclllofiscalsitoaRUATOBIAS
PEREIRADECASTRONaS/N°BAIRROCENTROCEP46470000COMPLEMENTOLOTEQUADRA,RIACHODESANTANA-
BA, nao possui ate a presente data qualquer d6blto levantado junto ao efario.

~9n`£r#eenzt:€%sq::geadriepnat:Sse::S:;s:oquc:`dca°s?rfi:.ridap°rmim.encerradaesubscritapalosr.GerentedestaDMsaoap6s`-I

ser postorlormente apurados pela autorldade admlnistrativa competente.

A aceitagao desta certidao esta condiclonada a verificagao de sua autentlcidade na Internet, nos endereaps
www.rlachodesantana.b8.gov.br.

Obs: Qualquer rasura tomara nulo este documerito.

Valldade da Certidao de 90 dias a confer da data de sua emissao.

A§ certid66s fornecldas nao excluem a dlreito da  Fazenda Ptlbllca Munlclpal cobrar, em qualquer tempo, os d6bitos que venham a

Conforme c6digo de controle informado abaixo.

C6digo de Controls da Cemdao:

Gf-444.20190314.S2o8.824765
`~ Certidao valida ate: 12/06/2019

RIACHO DE SANTANA,14 de Margo de 2019

`'I`I'llI'lI'l'`Tl`l'``'l'llll'``` Ill `'  ll''lll`''ll`ll `ll'`l`:```'ll'll`'Zl```'``l  ,                       4grl`,`     S
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M[N[STERIO DA FAZENDA
Secretarla da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DivlDA ATIVA
DA UNIAO

None: JOSE DE OLIVEIRA FARIAS
CPF: 465.804.505-25

Res§alvado    a    direito    de    a    Fazenda    Nacional    cobrar    e    inscrever    qualsquer    dMdas    de
responsabilidade do sujeito  passivo acima identiflcado que vierem a ser apuradas,  6 certificado  que
nao constam pendencias ern sou name, relativas a cr6ditos tributarios administrados pela Secretaria
da   Receita   Federal   do   Brasil   (RFB)   e   a   inscrie6es   em   Divida  Ativa   da   Uniao   (DAU)  junto   a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta  certidao  se  refere  a  situagao  do  sujeito  passivo  no  ambito  da  RFB  e  da  PGFN  e  abrange
inclusive as contribuie6es sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do pafagrafo tinico do art.11  da Lei n°
8.212,  de 24 dejulho de  1991.

A  aceitagao  desta  certidao  esfa  condictonada  a  ver[ficagao  de  sua  autentlcldade  na  Internet,  nos
endereeos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emi{ida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emltida as 10:34:45 do dia 14/03/2019 <hora e data de Brasllla>.
Valida ate  10/09/2019.
C6dlgo de controle da certidao: 38C6.2FDE.8899.92DE
Qualquer rasura ou emenda invalidafa este documento.

`.`..,\,

-`------:--`-,`:``::-,`-`----



L

PODER   JUDICIARIO
JUSTIGA   DO   TRABALHO

cERTIDao  REGIATlvA  DE  DfiBITOs   TREAI.HlsTAs

None:    JOSE   DE   OLIVEIRA   FARIAS
CPF:    465.804.505-25
Certidao   n°:   169137125/2019
Expedigao:    14/03/2019,    as   10:29:o4
Validade:   09/09/2019  -   180    (cento  e  oitenta)   dias,   contados   da  data
de  sua  expedigao.

Certifica-se   que  JOSH  DE  OIilvEIRA  FARIAS,   inscrito(a)    no  CPF   sob   o  n°
465.804.505-25,     Nao    CONSTA    do     Banco     Nacional     de     Devedores
Trabalhistas .
Certidao  emitida  com  base  no  art.   642-A  da  Consolidacao  das   Leis   do
Trabalho,   acrescentado  pela  Lei  n°   12.440,   de   7   de   julho   de   2011,   e
na   Resolu€ao   Administrativa   n°   1470/2011   do   Tribunal   Superior   do
Trabalho,    de   24   de   agosto   de   2011.
Os   dados   constantes   desta   Certidao   sao   de   responsabilidade
Tribunals   do   Trabalho   e   estao   atualizados   ate   2    (dois)
anteriores   a   data   da   sua   expedigao.
No   caso  de  pessoa  juridica,   a  Certidao  atesta  a  empresa  em  rela
a  todos   os   seus  estabelecimentos,   agencias  ou  filiais.
A   aceitagao   desta   certidao   condiciona-se   a   verif ica€ao   de
autenticidade   no   portal   do   Tribunal   Superior   do   Trabalho
Internet    (http://www.tst.jug.br).
Certidao  emitida  gratuitamente.

INFORMa¢ao   IMpORTANTE
Dct   Banco   Nacional   de   Devedores    Trabalhistas    constam   o
necessarios   a   identificaGao   das   pessoas   naturais   e   jurldicas

•.-?:I:..;:`y.:
inadimplentes  perante   a   JustiGa   do   Trabalho   quanto   as   obrigag6
estabelecidas   em  sentenga  condenat6ria  transitada  em  julgado  ou
acordos   judiciais   trabalhistas,    inclusive   no   concernente   aos
recolhimentos    previdenciarios,     a    honoririos,    a    custas,     a
emolumentos   ou  a  recolhimentos   determinados   em  lei,.   ou  decorrentes
de   execuGao   de   acordos   firmados   perante   o   Minist6rio   Ptiblico   do
Trabalho   ou   Comissao   de   Conciliagao   Pr6via.
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