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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO  DA BAHIA

CNPJIMF SOB N.a 14.105.19110001-60
PRACA MONSENHOF. TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

CONTRATO  N° 047/2019.

PROCESSO DE LICITACAO N° 009/2019

PREGAO  PRESENCIAL  N° 005/2019

TERMO  DE  CONTRATO  CELEBRADO  ENTRE
A   PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   RIACH0   DE
SANTANA  E  GILIVIAR  COMES  IVIARTINS.

Pelo  presente  instrumento,  as  partes,  de  urn  lado  a  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  RIACHO
DE  SANTANA  -  BAHIA,  pessoa  juridica  de  direito  pdblico  interno,   inscrita  no  CNPJ  sob  n°
16.418.022/0001-06,  com  sede  na Avenida  Duque de Caxias,  434  -Centro,  CEP:  46.470-000,
na  cidade  de  Riacho  de  Santana,  Bahia,  neste  ato  representado  pelo  seu  Prefeito,  Exm°.  Sr.
AlanAnt6niovieira   ea    SECRETARIA   MUNICIPAL    DE    EDUCACAO,    com    sede  naRua

®              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.  GILMAR  GOIVIES  MARTINS,  inscrito  no  CPF  sob  o
n°  737.652.105-44,  RG  n°  08.037.332-16  SSP/BA,  residente  e  domiciliada   no  Povoado  do
Rio  do Tanque,  s/n°,  Bairro Zona  Rural,  na  cidade de   Riacho  de Santana,  Estado   da   Bahia,
CEP   46.470-000,   de   ora   em   diante   denominada   CONTRATADA,   por  forga   do   PREGAO
PRESENCIAL   N°   005/2019,   sua   homologagao   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 disposig6es da  Lei  Federal  n° 8666,  de  21  de junho  de
1993,  com  suas  alterae6es  posteriores,  demais  normas  regulamentares  aplicaveis  a  esp6cie  -
Recom®ndagao   do   MPF   N°   21/2018   (Riacho   Do   Santana/Ba)   ®   T®rmo   do   Ajust®   de
Conduta  N° 06/2019, celebrado ®ntre o MiniSt6rio Ptlblico Federal e a Pr®foitura Municipal
de  Riacho  de  Santana-Ba,  tern entre  si  como justos  e  acordados  a  celebraeao  do  presente
contrato,  mediante clausulas e condig6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO  DO CONTRATO

h           ;r:sta?a%redseenst:rvc,::tsra!% tter:n::omrt°e °eb!:to:a: ::ntrrea::?am°u::cj3::Sd°ease:i:,I::Sd: J:r|dL:c::,opadr:
Riacho de Santana,  com  a disponibilizagao de veiculo e condutor,  conforme descrigao a seguir:
A contratada acima descrito fornecera o velculo VAN,  de placa  policial  DJB 4709/SP,  Renavan
sob  n° 00824125789 que devera transportar a quantidade diaria de 26 alunos referente a  linha
do  Brejo  /  Barreiro  do  Grama  /  Rio  do  Tanque  /  Escola  Municipal  Alcides  Cardoso  /  Rio  do
Tanque  /  Casa  de  Gilmar,  Povoado  Sambaiba  (turno  matutino  e  vespertino),  que  equivale  a
39,04 kin diarios perfazendo urn total estimado de 780,74 kin nos 20 dias de aulas mensais.
1.2 -A quantidade de dias rodados descritos no anexo I deste Contrato poderao ser diminuidos
a depender da quantidade de aulas realizadas durante o mes`
1.3   -Os   servi¢os   deverao   ser  fornecidos   conforme   solicitaeao   e   medigao   realizada   pela
Secretaria  Municipal de Educacao.

1.4.   Para  a  assinatura  do  termo  de  contrato  as  licitantes  deverao  apresentar  os  seguintes
documentos:
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a)  C6pia do CRV do Veiculo em nome da empresa ou  pessoa fisica que ira prestar os servieos,
que  os  veiculos  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 fabricaeao;
b)  C6pia do lpvA que demonstre a regularidade do veiculo;
c)   Laudo de vistoria,  realizado por empresa ou  profissional  id6neo,  atestando  as condie6es de
conservacao e mecanica dos veiculos a serem utilizados no transporte dos alunos;
d)  Carteira  de   Habilita9ao,   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

h             definir  procedimentos  e  normas  decorrentes  das  obrigao6es  ora  contraidas,   integram   este
contrato,   como  se   nele  estivessem   transcritos,   com   todos   os  seus  anexos,   os   seguintes
documentos:

a)  Recomendagao 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 de Adjudicagao;
g)  Termo de Homologagao;

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 execueao do objeto contratado.

CLAUSULA TERCEIRA -DA VIGENCIA

A
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   sucessivejs
periodos ate o limite de 60 meses conforme possibilidades previstas  no art.  57 da  Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA -DO PRECO CONTRATADO E RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.1  -0  prego total  para  o fornecimento dos  servi¢os  objeto deste contrato 6 o  apresentado  na
proposta  final  da  contratada,  o  qual  totaliza  o  valor  de  R$  2.512,62  (Dois  mil,  quinhentos  e
doze   reais   e  s®ssenta  e  dais  centavos),   conforme  descrito   na   Clausula   Primeira  deste
con{rato,  podendo  ser  aditivado  conforme  possibilidades  previstas  no  art.  65  da  Lei  Federal
8.666/93.
4.2   -   0   prego   retro   referido   e  final,   podendo   sofrer  acrescimos   ou   supress6es   conforme
possibilidades   previstas   no   art.   65   da   Lei   8.666/93,   ou   em   decorrencia   do   aumento   da
quantidade  de  dias  letivos  trabalhados.   No  preeo  ja  estao  incluidas  todas  as  despesas  e
custos, diretos e indiretos,  como tambem os lucros da contratada, conforme previsto noedital.
4.3  -  As  despesas  decorrentes  da   presente  contrataeao  correrao  por  conta  do  oreamento
vigente  para  o  exercicio  financeiro  de  2019  da  Prefeitura  Municipal  de  Riacho  de  Santana,  a
saber:

Dota96es Previsao de Saldo
Despesas Orcamentario

Unidade 02.05 -Secretaria  Municipal de
Oroamentaria Educa9ao

2098 - Gestao do Programa
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Projeto/Atividade Nacional  de Apoio ao Transporte
Escolar -  PNATE
2096 - Manutencao do Fundeb
40%
2097 -Gestao das Ag6es do
Ensino Fundamental
2091  -Gestao dos Recursos de
Precat6rios -FUNDEF
2101  -Gestao dos Recursos
Quota Salario -QSE
2290 -Manutencao Ensino Medio

Elemento de 3.3.9,0.36.00.00 -Outros Servi§os de Terceiros - Possoa Fisica
Despesa 3.3.9.0.33.00.00 - Passagons e desp®Sas com Locomo§ao

3.3.9.0.39.00.00 -Outros Servi§os d® Terceiros - P®Ssoa Juridica

CLAUSULA QUINTA -DO PRAZO E FORMA 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   servieos   objeto   desta   licitagao   deverao   realizados   de   forma   parcelada,   mediante
autorizaeao   da   Secretaria   Municipal   de   Educaeao   e   de   acordo   com   as   necessidades   da
referida  Secretaria,  contados  em  ate  05  (cinco)  dias  uteis,  a  partir  da  emissao  da  ordem  de
servigos.
5.3.  Os servieos do transporte escolar deverao ser realizados pela Contratada,  diretamente nas
linhas a qual venceu.
5.4.  Os  servieos  de transporte  escolar  deverao  ser  adequados,  envolvendo  a  disponibiliza9ao
do veiculo em  born estado de conservagao,  sendo que o Guia de Transporte Escolar do Fundo
Nacional  de  Desenvolvimento da  Educagao -  FNDE estabelece que "para que  o transporte de
alunos  seja  mais  seguro,   que  os  veiculos  tenham   no   maxima   12  anos,   para  veiculos  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   ontro   o   Minist6rio   PI]blico   Federal   ®  a   Prof®itura

a            #.n]:]spa:r::t:i::ahs° 8:ssas::,ne:-sBad.e  transporte  esco|ar  deverao  disponiblhzar  veiculos  e

motoristas em  numero  suficiente  e condic6es  adequadas a  execugao  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,
tambem,  uma  forma  de  superfaturamento  pelo  pagamento,  por  custo  mais  elevado,  por  urn
servigo  inadequado.  Recomendagao  do  MPF  N°  21/2018  (Riacho  De  Santana/Ba)  e  Termo
de  Ajusto  de   Conduta   N°  06/2019,   celebrado  entr®  o  Minist6rio   Pilblico   Federal   a  a
Profeitura Municipal de Riacho de Santana-Ba.
5.6,  Nao sera  permitida a subcontratagao dos servieos licitados,  os veiculos deverao  pertencer
a  contratada  e  os  motoristas  deverao  ter vinculo  legal  com  a  contratada.  R®comendagao  do
MPF   N°  21/2018  (Riacho  De  Santana/Ba)  ®  Termo  d®  Ajusto  de  Condufa   N°  06/2019,
c®lebrado  entr®  o  Minist6rio   Ptlblico   Federal   a  a   Profeitura   Municipal   d®   Riacho  de
Santana-Ba.
5.7.  Os  veiculos  e  motoristas  deverao  estar  em  conformidade  com  a  legislagao  de  transito.
RecomendaOao   do   MPF   N°   21/2018   (Riacho   De   Santana/Ba)   a   Termo   de   Ajuste   de
Conduta  N° 06/2019, celebrado entre o lvlinist6Tio Pt]blico Federal a a Pr®foitura Municipal
de Riacho d® Santana-Ba.
5.8.  Os veiculos destinados ao transporte escolar estejam  em  condi¢6es adequadas e seguras
para o transporte dos alunos.
5.9.  A  Contratada  e  responsavel  direta  e  exclusivamente  pela  seguranca  dos  alunos  e  pela
qualidade  dos  servicos  ofertados  e  consequentemente,  responde,  civil  e  criminalmente,   por
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todos  os  danos  e  prejuizos  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 servicos  no  prazo descrito  no  item  5.2,  ensejara a contratada as
penalidades  previstas no art.  87 da  Lei 8.666/93 e art.  7° da  Lei 10520/2007.
5.11.  Sempre que  necessario,  o  itinerario  podera ser alterado  para  melhor atender os  usuarios
do  transporte,  devendo  atender  nesses  servi9os  inclusive  quando  o  local  for de  dificil  acesso,
substituindo 6nibus ou  micro-6nibus por veiculos  menores;

CLAUSULA SEXTA -DAS CONDIC6ES DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

6.1   -A  entrega  do  objeto  desta  licitaeao  devera  ser  feita  pelo  Contratado,  diretamente  nos
locais a serem  indicados pelo setor de compras e servigos da  Prefeitura Municipal.
6.2     -Constatadas irregularidades no objeto contratual,  o contratante podera:

a             9.2_ 1.[S?_9|S:er_I::.P_ejl!:je _e:!::j!,C_a.Cfa_o,_r_eiei±€:I:?.f_n.o,I?.d&^o.u^,::THp^aI:i,9,:i:.rminando  suasubstituieao ou  rescindindo a contrataeao,  sem  prejuizo das penalidades cabiveis;
6.2.2  -   Na   hip6tese  de  substituigao,   a  Contratada   devera  faze-la  em   conformidade   com   a
indicagao da Administragao,  no prazo  maximo de vinte e quatro  horas,  contados da  notificacao
por escrito,  mantido o preeo  inicialmente contratado;
6.2.3  -Se    disser    respeito    a    diferenca    de    quantidade    ou    de    partes,    determinar    sua
complementagao ou rescindir a contrataeao,  sem  prejuizo das penalidades cabiveis;
6.2.4  -  Na  hip6tese de complementagao,  a  Contratada devera faze-la  em  conformidade com  a
indicaeao  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   servieos   serao   executados   trafegando   em   estradas   pavimentadas   ou   nao,   em
perfeito  estado   de   uso,   conservaeao   e   disponiveis   para   execueao   imediatamente  ap6s   a
comunicaeao   formal    da    Administragao.    E    ainda,    executados    nos    dias,    hora    e    locais
estabelecidos pela  Secretaria  Municipal de  Educagao,  podendo  haver alterae6es 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 fun9ao de vistoria  peri6dica,  oferecendo  perfeitas  condig6es
de usa  e conservagao.  Deverao  conter todos os equipamentos de seguranea e especifica96es
do CONTRAN, e estar com documentagao regular.
6.3.3     0s  veiculos  deverao  receber  por  parte  da  contratada  identificaeao  visual  em  sua  parte
externa  (sob  orientagao  da  contratante),  caracterizando  que  os  mesmos  estao  a  servico  do
TRANSPORTE    DE    ESCOLARES.     E    ainda,    deverao    ser    conduzidos    por    motoristas
profissionais,  devidamente  habilitados  e  qualificados  para  exercer  tal  funcao,  nos  termos  da
Resolucao  n£ 168,  de  14/12/2004 -CONTRAN.
6.3.4     A  Administragao  e  a  Secretaria  Municipal  de  Educa¢ao  nao  se  responsabilizarao  por
prejuizos  de  qualquer  natureza,  proveniente  de  agao  dos  prepostos  da  contratada,  e  sera  de
inteira  responsabilidade  da  contratada,  qualquer  dano  causado  pela  atuagao  da  contratada  a
servieo da Administraeao,  bern como prejuizos causados a terceiros.
6.3.5     Todas   as   despesas   inerentes   a   realizagao   dos   servicos,   tais   como:   combustiveis,
manutencao,  seguros,  taxas,  impostos,  salarios,  encargos  trabalhistas,  sociais  e  outros  que
resultarem  do fiel  cumprimento dos servigos  propostos,  sera  inteiramente de  responsabilidade
da CONTRATADA.
6.3.6     Ficara  a  crit6rio  da  Secretaria  de  Educagao  exigir  a  troca  de  veiculos  e/ou  motoristas
que nao atenderem aos padr6es dos servi9os contratados.
6.3.7     0s  veiculos  somente  poderao  executar  os  servieos  mediante  autorizaeao  emitida  pelo
setor encarregado  de gerenciamento,  sendo  que quaisquer servieos  aferidos  sem  autorizagao
ou incompativel com a rota preestabelecida nao serao consideradas pelo contratante.
6.3.8     Em   caso  de  substituigao  de  veiculo,   a  contratada  obriga-se  a  informar  e  remeter  a
Secretaria  Municipal  de  Educacao,  os  documentos  acima,  referentes  ao  nova  veiculo  a  ser
utilizado.
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6.3.9     0   contratado   obriga-se   a   manter   a   seguranea   dos   alunos,   quanta   aos   niveis   de
velocidade  nas  vias  e  ruas,  sob  pena  de  rescisao  unilateral  do  contrato,   nos  termos  da  Lei
Federal 8666/93.
6.310  0 contratado obriga-se a substituir o veiculo quebrado ou defeituoso no  prazo de ate 24
(vinte  e  quatro)  horas  ap6s  a  constataeao  do  fato,  a  contar  da  comunicagao  efetuada  pela
contratante,    providenciando   imediatamente   meios   compativeis   para    complementaeao   do
translado interrompido.
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  servico,  sem  previa  e
expressa comunicaeao a contratante.
6.3.14  0  contratado  garantira  o  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   indenizacao    pecuniaria   dos   danos   morais   ou    materiais
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
indenizagao    sera    descontado    no    ato    do    pagamento    de    qualquer   fatura,    permitida    a
compensacao inclusive em faturas vincenda§, 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 aeao ou omissao.
6.3.18  0   Contratado   devera,   obrigatoriamente,   alocar   urn   preposto   que   permanecera   em
periodo  normal  de  expediente  a  disposieao,  para  representa-la  junto  a  contratante.  Este  tera
amplos  poderes  para  responder  pelos  servigos  a  serem  contratados,  sendo  responsavel  pela
coordenagao,  administragao  e supervisao do seu  pessoal  e  por qualquer comunicagao junto  a

a           3::ter:;ar:1:,nE,Ta:,dp:::d:: oajg#Tn:+e:t::.:t:aj:::tg:ee :::,so6::edpoo:toontor:t:droe:;::ecnot:tT;:a,:tge:,,
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    vinculo    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
de   acidente   de   trabalho,   desligamento,   horas   extras,   diarias,   quaisquer   despesas   com
alimentacao,  locomocao,   nao  cabendo  a  contratante  qualquer  tipo  de  responsabilidade  nem
encargos de qualquer natureza.
6.3.21   Apresentar o velculo 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  veiculct  em  perfeitas  condie6es  de  conservagao  e  trafegabilidade,  conforme
especificac6es do CONTRAN ;
6.3.23  Manter a veiculo 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 seguranga;
6.3.25  Todos os  alunos deverao  ser transportados sentados,  em  obediencia  ao  artigo  137,  do
C6digo  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   itens   e   equipamentos  de   seguranga  exigidos   pela
legislagao,  em  born  estado  de  conserva¢ao  (Resolugao  CONTRAN  N°  14/98),  art.136,  Vll,  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    inspeeao   veicular   dos   veiculos   que
prestarao os servieos;
6.3.31   Autorizaeao do  DETRAN  para circulacao do veiculo como transporte escolar;
6.3.32  0s motoristas deverao  possuir CNH  com  categoria  minima "D".

CLAuSULA SETIMA -DA FORMA  DE  PAGAIVIENTO

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

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 e responsavel direta e exclusivamente qualidade dos servigos ofertados
e  pela  forma  de  entrega  e  execuoao  deste  contrato  e  consequentemente,  responde,  civil  e

•             Fnr:Tr:nt:'Teennttee,' app°rroj:::rso:Scaduasna°rspaerapare6u6ZN°fR&uTeANnTaE ::epc:r9aat°er::,'reois venhal   d"eta  °u

9.2 -A CONTRATADA e responsavel tambem  pela qualidade dos servigos fornecidos,  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

10.1.  0  atraso  na  execueao  do  objeto  deste  contrato,  par prazo  superior a  24  (vinte  e quatro)
horas,   sujeitara  o  contratado  a  multa  de  mora,   de   10%   (dez  por  cento),   sobre  o  valor  do
contrato sem  prejuizo de outras medidas que porventura poderao ser tomadas.
10.2.   A  multa  a  que  alude  esta  clausula   nao   impede  que  a  contratante  aplique  as  outras
sanc6es previstas em  Lei.
10.3.   A   inexecueao  total   ou   parcial  do  contrato,   podera   acarretar  aplica9ao   das   seguintes
penalidades:
I  -Pela  inexecu¢ao 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)  -   Declaracao   de   lnidoneidade   para   contratar   com   a   Administragao   PLiblica,   enquanto
perdurem   os   motivos  determinantes  da   punigao   ou   ate  que  seja   promovida   a   reabilitagao
perante  a  pr6pria  penalidade  que  aplicou  a  penalidade,  que  sera  concedida  sempre  que  o
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contrato  ressarcir  a  Administracao  pelos  prejuizos  resultantes  e  dep6s  de  decorridos  o
da sancao com base na letra anterior.

Pela  inexecu9ao  parcial:

Prazo

-Advertencia
-Multa de  10%  (dez  por cento)  calculada sobre o valor do contrato.
- Suspensao temporaria  de  participacao  em  licitacao  e  impedimento  com  a  Administra9ao,
r prazo  nao superior a 02  (dois)  anos.
-   Declaragao   de   lnidoneidade   para   licitar   ou   con{ratar   com   a   administracao   Pdblica,

enquanto   perdurem   os   motivos   determinantes   da   punigao   ou   ate   que   seja   promovida   a
reabilita9ao perante a pr6pria autoridade que aplicou a  penalidade, que sera concedida sempre
que  o  contrato  ressarcir a  Administraeao  pelos  prejuizos  resultantes  e  depois  de  decorridos  o
prazo as san¢6es com base na letra anterior.
10.4   As    penalidade   previstas    na    clausula    anterior   sao   aut6nomas   e   suas    aplica¢6es
cumulativas serao regidas pelo artigo 87,  paragrafo 2°.  e 30,  da  Lei  Federal  n° 8.666/93.

•            :t:I..!an°dso_svea':r?:d,::S,egmaT,'t::nfao?Lceai:;js,Saegraao° p::YtdeanTe:n::e :tuda::Zaa€:S refi;noihn,Cme:mat:ean::

cofres  da  Prefeitura  Municipal  de  Riacho  de  Santana  dentro  de 03  (tres)  dias  i]teis  da  data  de
sua comunicacao,  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
punieao,  aquele que praticar quaisquer a{os previstos  no Art.  70 da  Lei  Federal  n°  10.520,  de  17
de julho de 2002.

CLAUSULA  DECIMA PRIMEIRA -DA  RESCISAO

a

11.1    -A   inexecueao   total   ou   parcial   deste   contrato,   alem   de   ocasionar   a   aplicaeao   das
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 alterag6es.
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 alterac6es.
11.3 -Se a rescisao da  avenea se der por qualquer das causas previstas nos incisos  I  a XI,  do
art.  78  da  lei  federal  n°  8.666/3  e  suas  alterag6es,  a  CONTRATADA  sujeitar-se-a,  ainda,  ao
pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DAS DISPosl¢6ES 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   dltima   de   toda   e   qualquer   reclamagao   que   possa   surgir   em
decortencia do mesmo.
12.2  -Aplicam-se  a  este  contrato  as  disposi96es  da  lei  federal  n°  8.666/93  e  suas  alterag6es,
que regulamenta as licita96es e contratae6es promovidas  pela  administraeao publica.

CLAUSULA  DECIMA TERCEIRA -DA TOLERANCIA

13.1   -Se   qualquer  das   partes   contratantes,   em   beneficio   da   outra,   permitir,   mesmo   por
omiss6es,   a  inobservancia  no  todo  ou  em  parte,  de  qualquer  dos  itens  e  condig6es  deste
contrato, tal fato nao podera  liberar,  desonerar ou de qualquer forma afetar ou  prejudicar esses
mesmos  itens  e  condig6es,  os  quais  permanecerao  inalterados,  coma  se  nenhuma  tolerancia
houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DA FISCALIZACAO  DO CONTRATO
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14.1  -Com fulcro  no seu artigo 67,  caput,  da  Lei  8.666/93,  a fiscalizagao deste Contratanara
a  cargo do  Servidor Joaquim  Marques de Souza,  do qual  cuidara da  execucao do  contrato,  no
estrito atendimento a especificidade do objeto contratado.

CLAUSULA  DECIMA QUINTA -DO  FORO

15.1   -Elegem  as  partes  Contratantes  o  Foro  da  Comarca  de  Riacho  de  Santana/BA.  dirimjr
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.

Riacho de Santana,  Estado da Bahia, em 29 de mar9o de 2019.

Prefeitura  Municipal de Riacho de Santana
Alan Ant6nio Vieira

Secretaria  Municipal de Educagao
Wilson  Cardoso  Nogueira

Secretario  Municipal
Contratante

Testemunhas:

CPF:

Gilmar Gomes Martins
CPF n° 737.652.105-44

Contratada

Joaquim Marques de Souza
Fiscal do Contrato

Contratante

CPF:
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lntrodueao

Transporte Escolar -E muita responsabilidade!!!

S6 os melhores pemianecem...

M6dulo  1

- Legislacao deTransito

Link do Youtube:

http:Mww.youtube.comtwatch?v=yA2nApgTNbc

Link do Youtube..

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

Link do Youtube:

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

Link do Youtube:

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

Link do Youtube:

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

M6dulo 2

M6dulo 11 -Direeao Defensiva -15 (quinze)

horas aula - Acidente evitavel ou  nao

Ndmerodocertificado:       5057505

Transporte Escolar -E muita responsabilidade!!!

S6 os melhores permanecem...

Link do Youtube:

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

Link do Youtube:

http://www.youtube.comtwatch?v=WpqoodvYeNo

Link do Youtube:

http:/twww.youtube.com/watch?v=xIvyuD3ujwc

Link do Youtube:

http://www.youtube.comtwatch?v=JpqjByYwglu

M6dulo 11 -Direeao Defensiva -15 (quinze)

horas aula - Acidente evitavel ou nao

evitavel; -coma ultrapassar e ser ultrapassa. . .

Link do Youtube:

http:/twww.youtube.com/watch?v=QsP9jKfDhvk

Link do Youtube:

http:/^ww.youtube.com/watch?v=rcjcwx7VjfM

Dica: Alimente-se bern ...  Nos intervalos

*Duraeao estimada do curso baseada em 602 slides

P:.Jverificar a autencidade deste certificado a` 36e: www.buzzero.com/certificado
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