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Licitações

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Aos onze dias do mês de fevereiro de 2020, de um lado o MUNICÍPIO DE LAFAIETE COUTINHO, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no C.N.P. J/MF sob o n. 14.205.959/0001-78, com sede à Rua Assemiro Marques, nº 200, Centro, CEP:
45.215-000 Lafaiete Coutinho–BA, representado, neste ato, por seu Prefeito, JOSÉ FREITAS DE SANTANA JUNIOR, adiante
denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a Empresa MARACAS VIAGENS & TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 15.299.172/0001-85, estabelecida na São Paulo n°206B, Centro, Maracás/BA –
CEP: 45.360-000, representada pelo seu Sócio Administrador, Senhora Lillyan Lago Dias, Brasileira, solteira, empresaria,
portador da Cédula de Identidade n°. 10037102-71 SSP/BA e CPF (MF) nº 029.808.045-17, de acordo com a representação
legal que lhe outorgada por contrato social, com base no Edital do Pregão Eletrônico nº. 009/2019 SRP e todas as disposições
da Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, resolve registrar o(s) preço(s) da empresa classificada abaixo,
respeitadas as disposições das Leis Federais nº. 8.666/93 e 10.520/02, consoante as cláusulas e condições do Edital Pregão
Eletrônico nº 009/2019/SRP e seus anexos e nas propostas classificadas, partes integrantes deste instrumento, independente de
transcrições, e mediante as cláusulas enunciadas a seguir.
FORNECEDOR
1.
MARACAS VIAGENS & TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF)
sob o nº 15.299.172/0001-85, estabelecida na São Paulo n°206B, Centro, Maracás/BA – CEP: 45.360-000, representada pelo
seu Sócio Administrador, Senhora Lillyan Lago Dias, Brasileira, solteira, empresaria, portador da Cédula de Identidade n°.
10037102-71 SSP/BA e CPF (MF) nº 029.808.045-17, para os seguintes itens:
LOTE

1

2

3

DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS

MARCA /
MODELO

KM
DIÁRIA

TURNO

VEÍCULO

Locação de veículo, idade máxima de 10
anos, em perfeito estado de conservação,
com motorista, para transporte de alunos da
CHEVROLET /
Sede do Município à Fazenda de Dr. Nilson,
Celta Life 1.0
56,4
Mat/Ves Automotivo
Fazenda do Sr. Hugo. Sede e Morro Alto.
VHCE
Motor 1.0; combustível: gasolina e/ou
bicombustível; com 4 portas, capacidade 05
lugares com motorista.
VALOR GLOBAL LOTE 01: trinta e três mil oitocentos e quarenta reais
Locação de veículo, idade máxima de 10
anos, em perfeito estado de conservação,
com motorista, para transporte de alunos do
CHEVROLET
Ouro e Morro para o Marimbondo. Motor 1.0; /Celta Life 1.0
48
Mat/Ves
Automotivo
combustível: gasolina e/ou bicombustível; com VHCE
4 portas, capacidade 05 lugares com
motorista.
VALOR GLOBAL LOTE 02: trinta e dois mil cento e sessenta reais
L Locação de veículo, idade máxima de 10
anos, em perfeito estado de conservação,
com motorista, para transporte de alunos da
Fortaleza Nova, Fazenda do Sr. João Reis
Fiat Palio
Martiniano, Bela Vista, Mimoso e Ararema
Palio Attractive
76
Mat/Ves
Automotivo
para o Povoado do Amazonas.
Evo (Flex)
Motor 1.0; combustível: gasolina e/ou
bicombustível; com 4 portas, capacidade 05
lugares com motorista.
VALOR GLOBAL LOTE 03: quarenta e sete mil quinhentos e setenta e seis reais

VALOR
KM

VALOR
TOTAL
DIÁRIO

VALOR
TOTAL 200
DIAS

R$
3,00

R$
169,20

R$
33.840,00

R$ 33.840,00

R$
3,35

R$
160,80

R$
32.160,00

R$ 32.160,00

R$
3,13

R$
237,88

R$
47.576,00

R$ 47.576,00
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4

5

Locação de veículo, idade máxima de 10
anos, em perfeito estado de conservação,
com motorista para transporte de alunos da
Serra do Lundu, Lagoa Grande, Sede de
Julival do Café, Fazenda de José Armentano, Volkswagen
176
Mat/Ves
Automotivo
Fazenda do Sr. Ricardo, Vereda, BR 330 e
/Up.
Paraíso para o Povoado do Amazonas. Motor
1.0; combustível: gasolina e/ou bicombustível;
com 4 portas, capacidade 05 lugares com
motorista
VALOR GLOBAL LOTE 04: oitenta e nove mil setecentos e sessenta reais
Locação de veículo, idade máxima de 10
anos, em perfeito estado de conservação,
com motorista, para transporte de alunos do
São Joaquim, São Roque, Salinas e
Cajazeiras para o Povoado do Amazonas.
Motor 1.0; combustível: gasolina e/ou
bicombustível; com 4 portas, capacidade 05
lugares com motorista

CHEVROLET /
ONIX

80

MatVes

Automotivo

R$
2,55

R$
448,80

R$
89.760,00

R$ 89.760,00

R$
3,12

R$
249,60

VALOR GLOBAL LOTE 05: quarenta e nove mil novecentos e vinte reais

R$ 49.920,00

R$ 49.920,00

VALOR GLOBAL DOS LOTES 01 + 02 + 03 + 04 + 05 =duzentos e cinquenta e tres mil duzentos e cinquenta e seis reais .

R$
253.256,00

1 - OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Eletrônico nº 009/2019/SRP, conforme especificações e
condições constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das
quantidades a serem provavelmente adquiridas ou utilizadas pelas Secretarias Municipais, na medida das suas necessidades e
segundo a conveniência do Município de Lafaiete Coutinho, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2. O prazo de validade doRegistro de Preços é de 12 (doze) meses, computadas neste, as eventuais prorrogações contados a
partir da data da assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser
convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Preço inferior a 12 (doze) meses, será admitida a prorrogação da vigência da
Ata de Registro de Preços, para completar este prazo, sempre que as condições de contratação continuarem se mostrando
vantajosas para a Administração).
1.3. A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do Anexo III deste
Instrumento, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento equivalente, desde que presentes as
condições do art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93.
1.4. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da Administração, para
que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro
a preferência em igualdade de condições.

Página 2 de 8

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CEF690HIQL2G4/RTDDJ38G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
17 de Março de 2020
4 - Ano - Nº 2459

Lafaiete Coutinho

1.7. O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes nesta Ata de Registro de
Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade
licitada para cada item registrado.
1.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
2 - O PREÇO
2.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da proposta, após
o que a concessão de reajustamento, será feita mediante a aplicação do INPC/IBGE.
2.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por iniciativa da
Administração, em decorrência de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, ou de eventual redução daqueles
praticados no mercado, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de
preços e disponibilizando-o no site oficial.
2.3. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos decorrentes do
respectivo Registro de Preços.
2.4. O requerimento de revisão de preços deverá ser formulado pelo beneficiário do registro no prazo máximo de um ano a partir
do fato que a ensejou, sob pena de decadência, em consonância com o art. 211 da Lei Federal nº 10.406/02.
3 - DA CONTRATAÇÃO
3.1. Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter, durante todo o prazo de
validade do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, ficando esclarecido que, nos termos da
legislação vigente, não serão contratados fornecedores ou prestadores de serviço que não estejam com documentação regular.
3.2. O fornecedor será convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contado da data do recebimento da convocação.
3.3. Na hipótese do fornecedor convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
no prazo e nas condições estabelecidas, a Administração poderá convocar os demais licitantes que tenham os seus preços
registrados, obedecendo a ordem de classificação, e propor a contratação dos serviços registrados pelos preços apresentados
pelo primeiro colocado.
3.4. Na hipótese dos demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação, pelo preço por eles apresentados,
desde que os mesmos sejam compatíveis com a média de mercado, o que deverá ser comprovado nos autos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
3.6. Os contratos celebrados em decorrência do Registro de Preços estão sujeitos às regras previstas na Lei Federal nº
8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigência.
3.7. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado
3.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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4.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, até o 30º
(trigésimo) dia, contado da data da apresentação da fatura, após concluído o recebimento definitivo, em consonância com o
disposto no art. 5º e art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93.
4.2. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ão) ser apresentada(s) para pagamento após a conclusão da etapa do
recebimento definitivo, indicativo da satisfação pela Contratada de todas as obrigações pertinentes ao objeto contratado.
4.3. Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o prazo para pagamento
somente fluirá após o efetivo atesto do recebimento definitivo.
4.4. O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos no cumprimento da obrigação,
com base no valor do preço vigente.
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) estar acompanhadas da documentação probatória pertinente, relativa ao
recolhimento dos impostos relacionados com a obrigação.
4.6. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos
documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como obrigações
financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
4.7. As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal eletrônica.
4.8. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a
data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
4.9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 30 (trinta) dias contados da data
da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do
adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias, em conformidade com o § 4º. do art. 40 da
Lei Federal nº 8.666/93.

5 - A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
5.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições previstas no art. 143 da Lei Federal nº
8.666/93.
5.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por iniciativa do
Município de Lafaiete Coutinho, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os
preços dos bens registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo
quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial.
5.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador
deverá:
a) convocar o fornecedor visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a negociação;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
5.4. Quando o preço de mercado tornar- se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do pedido de execução;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos termos e prazos fixados pelo órgão
controlador.
5.7.A revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva licitação,
a qual dependerá de requerimento formal do contratado e de comprovação do impacto que gerou o eventual desequilíbrio
econômico - financeiro.
5.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado.
6 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1. Competirá ao Contratante e ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços proceder ao acompanhamento da execução do
contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de
total responsabilidade na execução do contrato.
6.1.1. Competirá ao Contratante do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à
correção das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
d) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios;
f) 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, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias;
g)- ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja permanência seja inconveniente ou
que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes
das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução do contrato.
6.2 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo certo que esgotado o
prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á
definitivamente aceito pela Administração o objeto contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
6.3.O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de execução do serviço em desacordo com as
especificações do objeto da licitação.
6.4. O fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade dos serviços
prestados/executados, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município de Lafaiete Coutinho.
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6.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada a Controladoria do Município, para
adoção das providências cabíveis.
7 - DAS PENALIDADES
7.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 90, 92, 94, 95 e 96 da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitandose os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla
defesa em processo administrativo.
7.2. 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:
a) 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, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
7.2.1. 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.
7.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso.
7.2.3. 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.
7.2.4. 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.
7.2.5. 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.
7.3. 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 no art. 7º. da Lei Federal nº 10.520/02 e art. 88, inciso I da Lei nº 8.666/93.
7.4. 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 nos ilícitos previstos nos incisos II e III do art. 88, art. 92 e ParágrafoÚnico, art. 93 e art.
96 da Lei nº 8.666/93.
7.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela
advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
7.6. O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado, sem prejuízo das sanções previstas na
Lei Federal nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da
notificação, quando:
a) não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
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c) o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato, decorrente do Registro de Preços, por
um dos motivos elencados nos incisos de III a XII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
8 - DA RESCISÃO
8.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei
Federal nº 8.666/93.
8.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos incisos I a XV, XX
e XXI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
8.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93., sem que haja culpa da
contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do art. 79 do mesmo
diploma.
8.4. Em consonância com o art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, o registro poderá ser cancelado por inidoneidade superveniente
ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado.
8.5. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração quando se tornarem
superiores aos praticados no mercado; b)- por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
8.5.1. A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas
neste item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
8.5.2. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
8.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita mediante
publicação no Diário Oficial do Município, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
8.6. O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante justificativa escrita,
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou
definitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório.
CLÁUSULA DÉCIMA – VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório
referido no preâmbulo constante do Edital e nos seus anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade deJaguaquara, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.
Lafaiete Coutinho, 11 de Fevereiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO
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JOSÉ FREITAS DE SANTANA JUNIOR
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MARACAS VIAGENS & TRANSPORTES LTDA
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CI: e CPF: 029.808.045-17
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Contratos

CONTRATO 54/2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
LAFAIETE
COUTINHO/BA E A EMPRESA

O MUNICÍPIO DE LAFAIETE COUTINHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P. J/MF sob o n. 14.205.959/000178, com sede à Rua Assemiro Marques, nº 200, Centro, CEP: 45.215-000, Lafaiete Coutinho–BA, representado, neste ato, por seu
Prefeito, JOSÉ FREITAS DE SANTANA JUNIOR, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa MARACAS VIAGENS &
TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 15.299.172/0001-85, estabelecida na
São Paulo n°206B, Centro, Maracás/BA – CEP: 45.360-000, representada pelo seu Sócio Administrador, Senhora Lillyan Lago
Dias, Brasileira, solteira, empresaria, portador da Cédula de Identidade n°. 10037102-71 SSP/BA e CPF (MF) nº 029.808.04517, de acordo com a representação legal que lhe outorgada por contrato social, com base no Edital do Pregão Eletrônico nº. 009/2020
e todas as disposições da Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, resolvem celebrar o presente contrato de prestação
de serviços, instruído no Processo Administrativo nº006/2020, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de locação de veículos, com
motorista, para atender ao Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental e Médio deste Município de Lafaiete
Coutinho/BA, de acordo com as especificações e detalhamentos contidos no Anexos: I - termo de referencia e II- Proposta de
preços do Pregão Eletrônico SRP nº 009/2020 que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este
instrumento, independentemente de transcrição.
.
Parágrafo Primeiro: A quantidade de dias rodados descritos no anexo I deste Contrato poderão ser diminuídos a depender da
quantidade de aulas realizadas durante o mês.
Parágrafo Segundo: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões
na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Terceiro: O processo, normas, instruções,edital, anexos e especificações, assim também a proposta da
CONTRATADA constante na licitação modalidade Pregão Eletrônico nº. 009/2020 passam a fazer parte integrante deste
instrumento contratual independente de transcrições.
Parágrafo Quarto: Não será permitida a subcontratação dos serviços licitados, os veículos deverão pertencer a contratada e os
motoristas deverão ter vinculo legal com a contratada.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE/PROJETO: 2.018 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSOS: 01 – EDUCAÇÃO 25%
04 - SALARIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSF. REC DO FNDE
19 - FUNDEB 40%
22 - TRANSF. CONV. EDUCAÇÃO
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CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
O Contrato terá vigência de 11 (onze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo este ser rescindido ou ter seu
prazo prorrogado, de acordo com a necessidade e interesse da administração, na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
O valor global estimado deste contrato é de R$ 253.256,00 (duzentos e cinqüenta e três mil duzentos e cinqüenta e seis
reais),referente ao Item/Linha, correspondente à proposta ofertada pela CONTRATADA, aplicada às quantidades estimadas na
planilha de orçamento.
Paragrafo único: Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os materiais necessários ao
desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos
quaisquer descontos que venham a ser concedidos.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da fatura, através de ordem bancária,
para crédito em banco, agência e conta corrente indicadospelo contratado.
Parágrafo Primeiro: Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto do constante do
contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista tanto do estabelecimento contratado como do estabelecimento que
efetivamente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos e quando das prorrogações contratuais.
Parágrafo Segundo:ACONTRATADA deve apresentar nota fiscal/fatura relativa à execução de serviço para fins de liquidação e
pagamento, acompanhada, das seguintes comprovações:

a) Regularidade junto a Fazenda Federal, Municipal e Estadual;
b) Regularidade junto ao FGTS-CRF;
c) Regularidade Trabalhista.
Parágrafo Terceiro: A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas
pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
Parágrafo Quarto: No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente
em regime de juros simples.
CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Para prestação de serviço proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as necessidades e conveniências do Contratante:
a) o serviço será realizado diretamente pelo Contratado, no endereço indicado pela Prefeitura Municipal;
b) o serviço será realizado, preferencialmente, dentro do horário expediente do órgão, ressalvado o caso de solicitações para serviços
específicos que poderá se dar a qualquer horário do dia ou noite.
c) o CONTRATADO executará os serviços mediante a apresentação da “Autorização de Serviço”, conforme modelo previamente
apresentado pelo CONTRATANTE e acordado pelas partes, devidamente datada e assinada por funcionário autorizado da Prefeitura
Municipal;
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d) a “Autorização de Serviço” deverá ser devidamente preenchida com as informações necessárias à execução e assinadas por funcionário
da Contratada que executar o serviço.

e) Os serviços do transporte escolar deverão ser realizados pelo Contratado, diretamente nas linhas a quala empresa venceu.
f)Os serviços de transporte escolar deverão ser adequados, envolvendo a disponibilização do veículo em bom estado de
conservação, sendo que o Guia de Transporte Escolar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE estabelece
que “para que o transporte de alunos seja mais seguro.
g) As empresas prestadoras dos serviços de transporte escolar, deverão disponibilizar veículos e motoristasem número
suficiente e condições adequadas à execução do contrato, sendo certo que eventual admissãode veículos ou motoristas
irregulares representa uma vantagem competitiva indevida, em razão dos custosmais elevados para o licitante/contratado que
disponibilize veículos e motoristas ajustados às normas detrânsito, podendo configurar, também, uma forma de
superfaturamento pelo pagamento, por custo maiselevado, por um serviço inadequado.
h) A Contratada é responsável direta e exclusivamente pela segurança dos alunos e pela qualidade dosserviços ofertados e
consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que,no uso ou consumo dele, venha, direta
ou indiretamente, a provocar ou causar para a Contratante ou aosalunos.
i)Sempre que necessário, o itinerário poderá ser alterado para melhor atender os usuários do transporte,devendo a empresa
atender nesses serviços inclusive quando o local for de difícil acesso, substituindo ônibusou micro-ônibus por veículos menores;
CLÁUSULA SÉTIMA– DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Conforme determinação do art. 67 da Lei Maior das Licitações Públicas de nº 8.666/93, que dá suporte a Lei dos Pregões de nº
10.520/02, o presente contrato será acompanhado e fiscalizado pelo servidor designado pela Administração Municipal, o Sr. Ailton
Rocha dos Santos, Matrícula nº 103694, exercente do cargo de Diretor de Estrada e Rodagens, lotado na Secretaria Municipal de
Estradas e Rodagens.
Parágrafo Primeiro: O representante da Administração Municipal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução dessa avença, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
Parágrafo Segundo:As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser solicitadas a seus superiores em
tempo hábil para adoção de medidas cabíveis para a devida solução.
CLÁUSULAOITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições do Termo de Referência, à contratada terá obrigação:

a) Os serviços serão executados trafegando em estradas pavimentadas ou não, em perfeito estado de uso, conservação e
disponíveis para execução imediatamente após a comunicação formal da Administração. E ainda, executados nos dias, hora e
locais estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, podendo haver alterações dos mesmos, desde que haja
necessidade e de comum acordo entre as partes.
b) Os veículos deverão receber por parte da contratada identificação visual em sua parte externa (sob orientação da
contratante), caracterizando que os mesmos estão a serviço do TRANSPORTE ESCOLAR. E ainda, deverão ser conduzidos por
motoristas profissionais, devidamente habilitados e qualificados para exercer tal função, nos termos da Resolução nº 168, de
14/12/2004 – CONTRAN.
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c) A Administração e a Secretaria Municipal de Educação não se responsabilizarão por prejuízos de qualquer natureza,
proveniente de ação dos prepostos da contratada, e será de inteira responsabilidade da contratada, qualquer dano causado pela
atuação da contratada a serviço da Administração, bem como prejuízos causados a terceiros.
d) Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: combustíveis, manutenção, seguros, taxas, impostos,
salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de
responsabilidade do CONTRATADO.
e) Ficará a critério da Secretaria de Educação exigir a troca de veículos e/ou motoristas que não atenderem aos padrões dos
serviços contratados.
f) Os veículos somente poderão executar os serviços mediante autorização emitida pelo setor encarregado de gerenciamento,
sendo que quaisquer serviços aferidos sem autorização ou incompatível com a rota preestabelecida não serão consideradas
pelo contratante.
g) Em caso de substituição de veículo, a contratada obriga-se a informar e remeter a Secretaria Municipal de Educação, os
documentos acima, referentes ao novo veículo a ser utilizado.
h) O contratado obriga-se a manter a segurança dos alunos, quanto aos níveis de velocidade nas vias e ruas, sob pena de
rescisão unilateral do contrato, nos termos da Lei Federal 8666/93.
i) O contratado obriga-se a substituir o veículo quebrado ou defeituoso no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a
constatação do fato, a contar da comunicação efetuada pela contratante, providenciando imediatamente meios compatíveis para
complementação do translado interrompido.
j) O contratado responsabiliza-se pela sua disciplina durante a jornada de trabalho e, ainda, pela manutenção de respeito e
cortesia no relacionamento entre alunos, e com os servidores da Prefeitura Municipal.
l) Assistirá ao contratante o direito de rejeitar qualquer motorista do contratado e solicitar sua substituição, caso o mesmo não
apresente comportamento condizente com suas funções e com as normas estabelecidas, obrigando-se esta a respeitar e acatar
as decisões da contratante.
m) É vedado ao contratado substituir o seu motorista, quando em serviço, sem prévia e expressa comunicação à contratante.
n) O contratado garantirá o comportamento moral e profissional, cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos
os danos e/ou atos ilícitos resultantes de ação ou omissão deste, inclusive por inobservância de ordens e normas da contratante.
o) Caberá ao contratado, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais causados em bens patrimoniais da
contratante, bem como por desaparecimento de quaisquer objetos e valores encontrados em suas dependências, de quem quer
que seja, desde que comprovado dolo ou culpa, do contratado.
p) Desde que apurado o dano e caracterizada a autoria do contratado, o valor da indenização será descontado no ato do
pagamento de qualquer fatura, permitida a compensação inclusive em faturas vincendas, o que fica desde já pactuado.
q) O contratado manterá a contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer
natureza, decorrentes de sua ação ou omissão. R
r) O Contratado deverá, obrigatoriamente, alocar um preposto que permanecerá em período normal de expediente à disposição,
para representá-la junto à contratante. Este terá amplos poderes para responder pelos serviços a serem contratados, sendo
responsável pela coordenação, administração e supervisão do seu pessoal e por qualquer comunicação junto à contratante. Em
hipótese alguma, o contratado que não o preposto ou o representante legal, poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos
e decisões do contratado e/ou contratante.
Página 4 de 9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CEF690HIQL2G4/RTDDJ38G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
17 de Março de 2020
14 - Ano - Nº 2459

Lafaiete Coutinho

s)O contratado, conforme o caso deverá manter em dia o registro do seu motorista a serviço da contratante, em livro próprio ou
em fichas, devidamente rubricados e legalizados pelo órgão competente do Ministério do Trabalho. Deverá, ainda, atualizar as
anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social de cada empregado e exibir os livros e/ou fichas mencionadas ou
documento equivalente, sempre que solicitado pela contratante.
t) O motorista do contratado não manterá nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira
responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados. Inclusive
no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamento, horas extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação,
locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de qualquer natureza.
u) Apresentar o veículo que atenda as normas brasileiras de transporte terrestre, aplicadas ao assunto, sendo considerado os
modelos fechados como ônibus, micro-ônibus, vans, Kombis e similares;
v) Manter o veículo em perfeitas condições de conservação e trafegabilidade, conforme especificações do CONTRAN;
w) Manter o veículo com todos os acessórios e equipamentos de segurança e emergência, exigidas pelo CONTRAN;
x) Exigir dos alunos o uso obrigatório do cinto de segurança;
y) Todos os alunos deverão ser transportados sentados, em obediência ao artigo 137, do Código Brasileiro de Trânsito;
z) Apresentar o dístico “ESCOLAR” (CTB art. 136, III), (pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 cm de altura, a meia
altura do veiculo, em toda sua extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o dístico “ESCOLAR”, em preto, sendo
que, em caso de veiculo com carroceria pintada na cor amarela, as cores indicadas devem ser invertidas;
aa) Pneus, sinalização e os demais itens e equipamentos de segurança exigidos pela legislação, em bom estado de
conservação (Resolução CONTRAN Nº 14/98), art. 136, VII, do CTB);
bb) Comprovante de pagamento do IPVA do Veículo em dia;
cc) Realizar e manter atualizada anualmente a inspeção veicular dos veículos que prestarão os serviços;
dd) Os motoristas do transporte escolar deverão ter idade igual ou superior a 21(vinte e um) anos, e deverão possuir CNH com
categoria mínima “D”.
ee) Sempre que necessário o itinerário poderá ser alterado para melhor atender os usuários do transporte, devendo a empresa
atender nesses serviços inclusive quando o local for de difícil acesso, substituindo ônibus ou micro-ônibus por veículos menores;
ff) Pode-se visualizar na planilha de controle o quantitativo médio e estimado de alunos por rota/comunidade, os quais em geral
podem sofrer algum acréscimo por aumento de matrícula, ou supressão por evasão;
g)Deverá o condutor do veículo se reportar ao fiscal designado, devendo prestar informações atinentes à quilometragem,
quantitativo de alunos transportados, informando qualquer anormalidade na execução do serviço diariamente.
6.1.. São expressamente vedadas ao CONTRATADO:
a) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do contratante;
b) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato

CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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Compete a Contratante:
a) Indicar o executor do Contrato, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93;
b) Permitir o acesso dos profissionais da Contratada aos locais de execução dos serviços;
c) Promover por intermédio do executor do Contrato, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de qualquer fato que exija
medidas por parte desta;
d) Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se fizerem necessários à boa execução dos
serviços;
e) Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no serviço;
f) Conferir toda a documentação gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em
conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos;
g) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação dos serviços, para que
sejam adotadas medidas corretivas;
h) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades qualquer débito de sua responsabilidade, bem como
fiscalizar a execução do objeto contratado.
i) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua
assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1ºda Lei 8.666/93.
8.2. Assistirá a contratante o direito de rejeitar qualquer empregado da contratada e solicitar sua substituição, caso o mesmo não apresente
comportamento condizente com suas funções e com as normas estabelecidas, obrigando-se esta a respeitar e acatar as decisões da
contratante.
8.3. Os empregados da contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as
obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de
acidente de trabalho, desligamento, horas extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação, locomoção, não cabendo à contratante
qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de qualquer natureza.

.CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
Com fundamento nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, bem como no artigo 7º da Lei nº 10.520/02, a CONTRATADA, no curso da
execução do Contrato, sujeitar-se-à às seguintes penalidades, garantidos o contraditório e a ampla defesa:
I - A CONTRATADA em caso de inexecução total ou parcial do presente Contrato estará sujeita às seguintes penalidades:
a)

Advertência;

b)

Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato;

c)
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, com seu
descredenciamento, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d)
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
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concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior;
e)
As sanções previstas nas alíneas “a” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea “b” e “c”, facultada a
defesa prévia da adjudicatária no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do ocorrido.
II - No caso de atraso injustificado ou negligência na execução dos serviços e/ou fornecimento dos produtos e materiais, a
CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:
a)

Advertência;

b)
Multa administrativa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor dos serviços e/ou fornecimento dos produtos e materiais
em execução, no caso de atraso;
c)

Multa administrativa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato no caso de negligência;

d)
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, com
descredenciamento, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
e)
As sanções previstas nas alíneas “a” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea “b” e “c”, facultada a
defesa prévia da adjudicatária no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do ocorrido
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
Parágrafo Primeiro: O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei
8.666/93.
Parágrafo Segundo: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado direito
a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93,
vedada amodificação do objeto.
Parágrafo Único: A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista
no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração
de aditamento.
CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus termos e à proposta do contratante, sendo os
casos omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie.
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação
Parágrafo Segundo: O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
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As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de Jaguaquara, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença
das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
PLANILHA DESCRITIVA
LOTE

1

2

3

4

DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS

MARCA /
MODELO

KM
DIÁRIA

TURNO

VEÍCULO

Locação de veículo, idade máxima de 10
anos, em perfeito estado de conservação,
com motorista, para transporte de alunos da
CHEVROLE
Sede do Município à Fazenda de Dr. Nilson,
T / Celta Life
56,4
Mat/Ves
Automotivo
Fazenda do Sr. Hugo. Sede e Morro Alto.
1.0 VHCE
Motor 1.0; combustível: gasolina e/ou
bicombustível; com 4 portas, capacidade 05
lugares com motorista.
VALOR GLOBAL LOTE 01: trinta e três mil oitocentos e quarenta reais
Locação de veículo, idade máxima de 10
anos, em perfeito estado de conservação,
com motorista, para transporte de alunos do
CHEVROLE
Ouro e Morro para o Marimbondo. Motor 1.0; T /Celta Life
48
Mat/Ves
Automotivo
combustível: gasolina e/ou bicombustível; com 1.0 VHCE
4 portas, capacidade 05 lugares com
motorista.
VALOR GLOBAL LOTE 02: trinta e dois mil cento e sessenta reais
L Locação de veículo, idade máxima de 10
anos, em perfeito estado de conservação,
com motorista, para transporte de alunos da
Fiat Palio
Fortaleza Nova, Fazenda do Sr. João Reis
Palio
Martiniano, Bela Vista, Mimoso e Ararema
76
Mat/Ves
Attractive
Automotivo
para o Povoado do Amazonas.
Evo (Flex)
Motor 1.0; combustível: gasolina e/ou
bicombustível; com 4 portas, capacidade 05
lugares com motorista.
VALOR GLOBAL LOTE 03: quarenta e sete mil quinhentos e setenta e seis reais
Locação de veículo, idade máxima de 10
anos, em perfeito estado de conservação,
com motorista para transporte de alunos da
Serra do Lundu, Lagoa Grande, Sede de
Julival do Café, Fazenda de José Armentano, Volkswagen
176
Mat/Ves
Fazenda do Sr. Ricardo, Vereda, BR 330 e
/Up.
Automotivo
Paraíso para o Povoado do Amazonas. Motor
1.0; combustível: gasolina e/ou bicombustível;
com 4 portas, capacidade 05 lugares com
motorista
VALOR GLOBAL LOTE 04: oitenta e nove mil setecentos e sessenta reais

VALOR
KM

VALOR
TOTAL
DIÁRIO

VALOR
TOTAL 200
DIAS

R$
3,00

R$
169,20

R$
33.840,00

R$ 33.840,00

R$
3,35

R$
160,80

R$
32.160,00

R$ 32.160,00

R$
3,13

R$
237,88

R$
47.576,00

R$ 47.576,00

R$
2,55

R$
448,80

R$
89.760,00

R$ 89.760,00
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Locação de veículo, idade máxima de 10
anos, em perfeito estado de conservação,
com motorista, para transporte de alunos do
São Joaquim, São Roque, Salinas e
Cajazeiras para o Povoado do Amazonas.
Motor 1.0; combustível: gasolina e/ou
bicombustível; com 4 portas, capacidade 05
lugares com motorista

CHEVROLE
T / ONIX

80

MatVes

Automotivo

R$
3,12

R$
249,60

VALOR GLOBAL LOTE 05: quarenta e nove mil novecentos e vinte reais

R$ 49.920,00

R$ 49.920,00

VALOR GLOBAL DOS LOTES 01 + 02 + 03 + 04 + 05 =duzentos e cinquenta e tres mil duzentos e cinquenta e seis reais .

R$
253.256,00

Lafaiete Coutinho, 11 de Fevereiro de 2020.

MARACAS VIAGENS & TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 15.299.172/0001-85
Representante legal: Lillyan Lago Dias
CI: e CPF: 029.808.045-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO
JOSÉ FREITAS DE SANTANA JUNIOR
Prefeito Municipal

Testemunhas:
____________________________________
Nome e CPF.:

____________________________________
Nome e CPF.:

PUBLICAÇÃO

PARECER JURIDICO

Nos termos do § único do art. 61 da Lei Federal n.º 8.666/93 a
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO, publica o
presente contrato em local apropriado para que seja dado fiel
cumprimento para produção dos seus efeitos de direito.

O presente contrato preenche todos os requisitos legais
estando em conformidade com as normas vigentes.

Prefeitura Municipal de Lafaiete Coutinho,
11 de Fevereiro de 2020.
__________________________________________________
Nome do Servidor:
RG. n.º:

_________________________________________
Advogada:
OAB.Nº
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