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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
CNPJ N: 13.845.466/0001-30
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022
O Município de Teofilândia/BA, realizará Licitação: Pregão Eletrônico P/ Sistema de Registro de Preço nº 003/2022,
objetivando o registro de preço para futura PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁREA DE
EDUCAÇÃO E TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSÍTARIOS E TÉCNICOS DESTE MUNICIPIO. Recebimento de
proposta e documentos de habilitação de 10/03/2022 até as 08hs de 15/03/2022 (nº PE003/2022) - disputa as 09hs do
dia 15/03/2022. A licitação ocorrerá no site www.bllcompras.com. O Edital disponível nos sites www.teofilandia.ba.gov.br.
- ou por e-mail: licitacaoteofilandia@gmail.com (75) 32682150 - Higo Moura Medeiros – Prefeito.
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Editais

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 003/2022
O MUNICÍPIO DE TEOFILÄNDIA – ESTADO DA BAHIA, por intermédio do PREGOEIRO OFICIAL, e Equipe
de Apoio, designada pelo Decreto nº 031/2021, tornam público que, conforme autorização contida no
Processo Administrativo nº 062/2022, realizará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. A
presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 011/2020,
Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014 e
subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, Resoluções do CONTRAN e do FNDE (que
tratam do transporte escolar) suas alterações posteriores, e pelas condições previstas neste Edital e seus
anexos, mediante as seguintes condições:
Editais disponíveis nos sites: www.bllcompras.com e https://www.teofilandia.ba.gov.br/site/editais

Recebimento da proposta e documentos de habilitação: das 08:00 horas do dia 10/03/2022 até às
08:00min do dia 15/03/2022.
Início da sessão pública: 08:00 horas do dia 15/03/2022 (HORÁRIO DE BRASILIA)
Início da disputa de lance: 09:00 horas do dia 15/03/2022 (HORÁRIO DE BRASILIA)
Nº DO EDITAL NO SISTEMA BLL: PE003/2022

1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS para a CONTRATAÇÃO FUTURA DE
PESSOA JURIDICA para a Prestação de Serviço de Transporte Escolar dos alunos das Redes Municipal
e Estadual de Ensino, transporte de servidores municipais da área de educação e o transporte de
alunos para o CETEP nas cidades de Serrinha e Araci – BA e de Universitários para a cidade de Feira
de Santana - BA, da sede, distritos e zona rural, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais,
conforme Planilha e georreferenciamento das rotas do transporte escolar, através da solicitação da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
1.2 A licitação será realizada por MENOR PREÇO POR LOTE, conforme tabela constante do termo de
referência – ANEXO I, que integra este Edital, para todos os fins e efeitos, e seus anexos.
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2. AS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências contidas
neste instrumento e nos seus anexos, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que
tenham realizado seu credenciamento como usuário junto ao sistema BLL (www.bllcompras.com) , para a
obtenção de chave de identificação e senha individual.
2.2. Poderão participar deste Pregão, os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o objeto
licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de
classificação das propostas, constante deste Edital e seus Anexos.
2.3. Não poderão participar da licitação empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com
a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido
publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou.
2.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas Lei Complementar nº123/2006, e para o Micro-empreendedor
Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
2.5 Regras acerca da participação de matriz e filial:
a)

Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz

b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação
permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz;
c)

A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, poderá ser feita em nome da matriz ou da filial;

d) Se a licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitação da matriz e desejar
executar o contrato pela filial, ou vice-versa, deverá fazer prova, por ocasião da assinatura do contrato,
da regularidade do estabelecimento que executará o objeto licitado, a qual deverá ser mantida durante
todo o curso da avença.
e) Em obediência ao que estabelece o artigo 48, inciso III da Lei Federal Complementar nº 123/2006,
e cumprimento do disposto, somente, poderão participar, do LOTE: 001 E 004, exclusivamente
microempresas e empresas de pequeno porte, sendo os demais lotes abertos a participação de
todas as empresas.

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRONICO
3.1. Para participar da licitação, a Empresa deve efetuar seu CREDENCIAMENTO junto ao provedor do
sistema que implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
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3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade
responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
3.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.
3.4. O licitante é responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócio, resultante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão.
3.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações.
3.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
3.5.2. Assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito da licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte.
3.5.3 Independente dos termos firmados no sistema eletrônico do pregão, é imprescindível que o licitante
arrematante apresente todas as declarações exigidas no edital sob pena de desclassificação/inabilitação.
3.5.4 Ocorrendo a desconexão do sistema para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances da sessão
pública e permanecer acessível para os licitantes, os lances continuaram sendo recebidos sem
prejuízo dos atos realizados.
3.5.4.1 Quando a desconexão dos sistema eletrônico para o PREGOEIRO, persistir por tempo superior
a 10 minutos, a sessão serão suspensa e reiniciada somente decorridas 24hs após a comunicação do
fato aos participantes no CHAT DE MENSAGEM do sistema eletrônico utilizado (plataforma BLL)

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço ofertado, até a data
e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.
4.1.1 – Os documentos de habilitação e proposta de preço deverão ser anexados diretamente no
sistema www.bllcompras.com , sendo VEDADO a utilização de link que direcione aos documentos e
proposta de preço alocados em outro sistema ou site. A empresa que se utilizar dessa manobra será
DESCLASSIFICADA.
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4.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.
4.2.1 Poderão ser desconsiderados os documentos apresentados em fotocópia que não foram autenticados
em Cartório, ou por servidor legal do órgão público, salvo se os mesmos forem apresentados no prazo
estabelecido para a devida autenticação pelo pregoeiro.
4.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123,
de 2006.
4.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
4.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas,
o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de disputa de lances, negociação e julgamento
da proposta.
4.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento da
fase de disputa de lances.
4.8 No preenchimento da proposta eletrônica o licitante deverá, mencionar, apenas o valor unitário do
quilometro rodado por tipo de veículo. VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
4.8.1 Obs. A proposta de preço anexa ao sistema junto com os documentos de habilitação poderá estar
identificada (em papel timbrado) aja visto que a citada aba somente ficará disponível para o Pregoeiro
e licitantes, somente após a conclusão da etapa de disputa, sendo vedada a identificação da proposta
apenas na fase que antecede a disputa de lance.
4.9 O não preenchimento do campo referido no item anterior, poderá implicar na desclassificação da licitante,
face a ausência de informação suficiente para classificação da proposta”.
4.10

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

4.11 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais, frete e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos serviços
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4.12 A partir do horário previsto no PREÂMBULO para início da sessão pública do pregão eletrônico, terá
lugar a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e
condições estabelecidas no edital, as quais serão classificadas para a etapa de lances.
4.13 Serão consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que não contiverem informação
que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem emenda, rasura ou
entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão; apresentarem o prazo de validade da proposta inferior
ao estabelecido; apresentarem prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido; apresentarem
prazo de garantia inferior ao estabelecido.
4.14 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta.
4.15 Sempre que houver interrupção da sessão do pregão, os licitantes deverão ser notificados do dia
e hora em que a sessão terá continuidade, a qual deverá ser retomada num prazo mínimo de 24hs.

5 DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
5.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
5.1.1 A disputa de lances dos lotes poderá ser realizada de forma simultânea, ou seja mais de um lote
entrará em disputa conforme comunicado pelo pregoeiro via chat de mensagens antes do início da
disputa.
5.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos
mesmos estabelecidas no edital.
5.3 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente
apresentados pelo mesmo licitante.
5.3.1.Não serão registrados, para o mesmo item, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado primeiro.
5.3.2. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a cinco (05) segundos
e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 05 (cinco) segundos.
5.4 Será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que
os licitantes apresentarão lances públicos e fechados.
5.5 A etapa de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos e, após isso, será aberto o tempo
aleatório.
5.6 Encerrado o prazo previsto descrito no item 5.5, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.
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5.7 Encerrado o prazo de que trata o item 5.6, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.8 Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 5.7, os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
5.9 Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 5.5 – 5.6 e 5.7, o sistema ordenará os lances em ordem
crescente de vantajosidade.
5.10 Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos 5.9, haverá o reinício da etapa fechada
para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.11 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para
habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da
etapa fechada, nos termos do disposto no item 5.7
5.12 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do
lance.
5.13 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da
primeira oferta quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
5.13.1. Serão desclassificadas as propostas que consignem preços manifestamente inexeqüíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do contrato.
5.14 Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições deste Edital
e seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado.
5.15 O PREGOEIRO anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública
ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor, a proposta
que, em consonância com as especificações contidas neste edital, apresentou o menor preço.
5.16 Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar
nº 123/06, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias
do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
5.17.1. Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, e
empate real as que sejam iguais.
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5.17.2. Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor, exeqüível, considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
5.19.3. Nesta hipótese, o direito a ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no prazo máximo de 05
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
5.17.4. Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer o direito, ou se
sua oferta não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito à microempresa ou empresa de
pequeno porte subseqüente em situação de empate, se houver, na ordem classificatória, até a apuração de
uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital.
5.17.5. No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais, será
considerado como melhor classificado, aquela que registrou seu preço primeiro no sistema.
5.17.6. O disposto neste item 5.13 somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.
5.17.7. Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei, procedendo-se,
sucessivamente a convocação na respectiva ordem de classificação dos licitantes, vedado qualquer outro
critério.
5.17.7.1. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não
serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como
um dos critérios de classificação.
5.18 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
5.19 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a continuidade da mesma.
5.20 O PREGOEIRO poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação
em condições diversas das previstas neste Edital.
5.20.1 – O prazo de resposta da contraproposta é de até 02 (duas) horas, devendo a empresas
acompanhar diariamente o chat de mensagem, sobe pena de desclassificação, quando o preço
ofertado não for aceito pelo Pregoeiro.
5.21 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subseqüente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
5.22 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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5.23 Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subseqüente, haverá nova verificação,
pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

6 DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
6.1 Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta reformula devidamente classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação do lote o qual será divulgado após a conclusão da fase de disputa de lances,
observado o disposto no Decreto n.º 011/2020.
6.2 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 02 (duas horas), sob pena de não aceitação da
proposta.
6.2.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
6.2.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
6.3 O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo veículo não atender aos regulamentos
técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de
preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
6.3.1 Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para
fins de nova aplicação da margem de preferência.
6.3.2 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
6.4 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a sua continuidade.
6.5 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação
em condições diversas das previstas neste Edital.
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6.5.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
6.5.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.6 A proposta escrita deverá contemplar a planilha, com os respectivos valores readequados ao valor
ofertado e registrado de menor lance. (ANEXO II), a qual deverá ser inserida no sistema em ate 02
(duas) horas da solicitação do Pregoeiro (esse prazo será contado a partir da declaração de
aceitabilidade do preço ofertado), vedado o jogo de planilha, acompanhada da planilha de custos
unitários para cada tipo de veículos (ANEXO XI)

7. DA HABILITAÇÃO
7.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação.
7.2 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação:

7.3 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n° 6.404/76 ou contrato social em
vigor e alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
d) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir.
e) Documento de identificação ou outro equivalente do sócio administrador da empresa.

7.4 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (conjunta com a Dívida ativa da União e INSS),
Estadual e Municipal da sede da licitante;
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação
de Certificado de Regularidade de Situação/CRF;
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d) Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade com a Lei Federal nº 12.440/2011.
7.4.1 Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da lei ou
do próprio documento, será considerado o lapso de 30 (trinta) dias entre a data de sua expedição e a
data da realização da licitação.

7.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante válida à data do
certame. Caso o documento não consigne prazo de validade, será considerada válida a certidão com data de
expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou sede da
Empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da
data da apresentação da proposta.
7.5.1 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da
aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo
LG =

Prazo
Passivo

Circulante

+

Passivo

Não

Circulante

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante
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a) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para
a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente, devidamente comprovado pela
certidão específica da JUCEB-Junta Comercial do Estado da Bahia.
b) Empresas optantes pelo SIMPLES deverá apresentar o extrato de informações, acompanhado de recibo
de transmissão referente ao ano calendário do Balanço Patrimonial apresentado.

7.6

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.6.1 Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a)
Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços, em características compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado devidamente registrado no Conselho Regional de Administração –CRA.
Juntamente com a Certidão de RCA válida.
b)
Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em nome do(s)
profissional(is) indicado(s) para atuar como responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação,
devidamente registrado no Conselho Regional de Administração – CRA, juntamente com a Certidão de RCA
válida.
c)
Apresentar Certidão de Acervo Técnico-CAT. Pessoa jurídica e Pessoa física (ADMINISTRADOR),
compatível com o objeto licitado.
d)
Comprovação de inscrição ou Registro no Conselho Regional de Administração do Estado da, Bahia
comprovado através de certidão de registro e regularidade da pessoa jurídica em nome da licitante, juntamente
com o certificado de responsabilidade técnica e certidão de regularidade profissional do responsável
pertencente ao seu quadro junto ao CRA, todos documentos em plena validade.
e) Comprovação de que possui em seu quadro permanente, profissional legalmente habilitado em
administração de empresas, junto ao Conselho Regional de Administração – CRA. Esta comprovação poderá
ser:
e 1) . Mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, juntamente com o comprovante
de recolhimento dos encargos com no mínimo 90 (noventa) dias;
e 2). Cópia do ato de investidura do cargo ou cópia do Contrato Social, quando se tratar de diretor ou sócio.
e 3). Pelo Certificado de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica, onde conste o nome do Profissional como
responsável técnico da licitante, acompanhado do Certificado de Responsabilidade Técnica do mesmo.
e 4). Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura das propostas,
com firma reconhecida das partes.
7.6.2 Alvará de funcionamento vigente;
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7.6.3 Certidão de quitação do IPVA em nome do licitante emitido pelo DETRAN ou SEFAZ do Estado da sede
da empresa.

7.7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a)

Declaração referente à habilitação (em atendimento ao inciso VII do art. 4º da lei nº 10.520/2002) –

pleno conhecimento, conforme (ANEXO VI);
b)

Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de

cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme (ANEXO VII);
c)

Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o

licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta, conforme (ANEXO VIII);
d) Declaração para microempresas e empresas de pequeno porte (ANEXO IX);
e) Declaração de dados do representante legal para assinatura da Ata de Registro de Preços e do contrato
(ANEXO X);
7.7.1 Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula (DA HABILITAÇÃO), serão apresentados para
fins de habilitação as seguintes documentações;
a) Certidões de Administração Pública Federal, sendo as Certidões Consolidadas de Pessoa Jurídica,
devendo contar o seguinte: nada conta da Certidão de Inidôneos, nada consta da CNIA, nada consta do
CEIS e nada consta da CNEP.
b) Certidão Negativa de Improbidade Administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça da pessoa Jurídica e
de todos os seus sócios e/ou empresário; não constando o prazo de validade, o Pregoeiro aceitará
apenas a certidão expedida até 30 (trinta) dias antes da abertura das propostas.
c) Certidão negativa de contas julgadas irregulares - TCU em nome da pessoa jurídica e de todos os seus
sócios e/ou empresário.
d) Certidão negativa de inidôneos, perante ao TCU, em nome da pessoa jurídica e de todos os seus
sócios.
e) Certidão negativa de inabilitados, perante ao TCU, em nome de todos os seus sócios.

7.8

A licitante deverá apresentar e seguir todos os anexos deste edital, o não cumprimento acarretará

inabilitação da licitante.
7.9

Os documentos deverão, preferencialmente, ser apresentados ordenadamente, numerados

seqüencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise.
7.10

A apresentação de declaração falsa pelo licitante acarretará a aplicação da penalidade prevista no item

12.2.5 – Das PENALIDADES, deste edital.
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Se a matriz participar da licitação, todos os documentos devem ser apresentados em seu nome e de

acordo com o seu CNPJ. Se a filial participar da licitação, todos os documentos devem ser apresentados em
seu nome e de acordo com o seu CNPJ. (exceto aquelas certidões expedidas em nome da matriz que são
validas para as filiais)
7.12

Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e

com CNPJ da matriz e/ou da filial da empresa licitante.
7.13

Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em original ou cópias

autenticadas por tabelião ou por servidor da COPEL OU PREGOEIRO.
7.14

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado à microempresa e

empresa de pequeno porte que comprovar a sua condição para o caso, na fase de credenciamento, e, que for
declarado o vencedor do certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, visando a sua
habilitação no certame.
7.14.1

A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações posteriores, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços e do contrato,
ou revogar a licitação.
7.14.2
Havendo necessidade
de
analisar
minuciosamente
os
documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade
da mesma.
7.14.3

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar

quaisquer dos documentos exigidos no edital ou pelo pregoeiro, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
7.14.4

Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.
7.14.5

O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item
em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
além da aplicação das sanções cabíveis.
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Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá

sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do
licitante nos remanescentes.
7.14.7

Findada a fase de disputa, e sendo declarado a aceitabilidade do preço ofertado, o licitante

deverá apresentar junto com a PROPOSTA REFORMULADA a planilha de composição de custo unitário
para cada tipo de veículo com base no modelo constante do ANEXO XI deste edital
7.14.8

Constatado o atendimento às exigências e aprovação da amostra fixadas no Edital, será

agendado com 24hs de antecedência da declaração de aceitabilidade ou não dos documentos de
habilitação, via sistema.
7.14.9

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, será agendado com

24hs de antecedência da declaração, a data e horário para a declaração de vencedora via sistema. .
7.14.10

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 02 (duas horas).

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DOCUMENTOS DE HABLITAÇÃO

8.1 A

proposta

final

do

licitante

arrematante

deverá

ser

encaminhada

no

prazo

de

02 (duas) horas, a contar do final da disputa de lances, e da aceitabilidade do mesmo pelo pregoeiro, via
sistema eletrônico e deverá:
8.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas

ou

ressalvas,

devendo

a

última folha

ser

assinada

e as demais

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
8.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
8.1.3 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução da Ata de Registro de Preços e do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.
8.1.4 Apresentar a PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO (KM) conforme ANEXO XI;
8.2 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
8.2.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de

divergência

entre os

valores

numéricos

e

os valores expressos por extenso,

prevalecerão estes últimos.
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8.3 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.
8.4 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
8.5 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
8.6 Após declarada vencedora, a licitante deverá encaminhar os documentos de habilitação impressos
(autenticados ou em cópia simples acompanhada da via original para devida autenticação por
servidor) para a sede da Prefeitura num prazo de 48hs, para posterior envio aos setores competentes,
e a homologação do certame. Caso os documentos inseridos no sistema estejam autenticados
digitalmente (cartório digital) e as declarações assinadas por certificado digital devidamente
reconhecido pelo ITI (https://verificador.iti.gov.br) fica dispensada do envio das vias originais.

9. DECLARAÇÃO DE VENCEDOR E RECURSOS
9.1 Após análise da documentação de habilitação e proposta de preços e constatado que o proponente da
melhor oferta aceitável atende às exigências fixadas no edital, inclusive, deverá o PREGOEIRO comunicar
via sistema (chat de mensagem) data e hora que será declarado o licitante vencedor de cada lote, num
prazo mínimo de 24hs da inserção da mensagem no chat.
9.2 A declaração de vencedor do certame será previamente comunicada no sistema eletrônico.
9.3 Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, no
prazo de até 10 (dez) minutos, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, observadas as seguintes
normas:
9.3.1 Deverá ser registrada a síntese das razões do recorrente em ata, sendo que a falta de manifestação
imediata e motivada importará na decadência do direito de recurso e, conseqüentemente, na adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor.
9.3.2 Manifestada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será concedido o prazo no prazo de
até três dias, para a apresentação das razões do recurso. Os demais licitantes se quiserem apresentar
contra-razões, deverão considerar igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subseqüente
ao do término do prazo do recorrente.
9.3.3 O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou
entidade promotora da licitação, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 01 (um) dia útil
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9.3.4 A autoridade superior do órgão promotor do pregão deverá decidir o recurso conforme prazo de Lei.
9.3.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.4 Estando classificadas e habilitadas microempresas ou empresas de pequeno porte, beneficiárias do
regime diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, cuja habilitação foi procedida com a ressalva de
existência de restrição fiscal, deverá ser feita prova da efetiva regularização da documentação no prazo de
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data em que declarado o vencedor, prorrogável,
por igual período, a critério da Administração Pública.
9.5 Não restando comprovada a satisfação da regularidade fiscal, a licitante será declarada inabilitada, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente.
9.6 O PREGOEIRO poderá, a qualquer tempo, negociar com o proponente da melhor oferta aceitável, visando
obter preço menor.
9.7 Os atos essenciais do Pregão Eletrônico para SRP serão documentados no processo respectivo, com
vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos da legislação pertinente.
9.8 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e das informações relativas à
sessão pública do pregão deverão constar da ata divulgada no sistema, sem prejuízo das demais formas
de publicidade previstas na lei.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1 O PREGOEIRO adjudicará o objeto da licitação, para posterior homologação do resultado pela autoridade
superior.
10.2 Caso tenha havido recursos, após decididos estes e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado, homologando, em seguida, o
procedimento licitatório.
10.3 A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação, gera o direito a assinatura da Ata de Registro
de Preços e não do contrato.

11. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO
11.1 Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo de até 05 dias
corridos, a partir da data da homologação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/02.
11.2 Para a assinatura da Ata de Registro de Preços e do contrato a empresa deverá representar-se por:
a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou
Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
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11.2.1 No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços ou do contrato a empresa vencedora deverá
apresentar:
11.2.1.1 DOCUMENTOS RELATIVOS AOS VEÍCULOS:
a) Registro do veículo - CRLV ( art. 136, I do Código de Trânsito Brasileiro), e quando os mesmos nao
forem de propriedade da empresa junto com o documento (CRLV) deverá ser apresentado um contrato
de locação com firma reconhecida em cartório entre o prorpietário do veiculo e a empresa venedora
autorizando a sublocação;
b) vistoria técnica, em órgão ou empresa autorizada pela autoridade de trânsito (DETRAN), inspeção
semestral para verificação dos equipamentos obrigatório e segurança( art. 136 CTB);
c) declaração formal de que os veículos possuem os equipamentos obrigatórios e específicos do
transporte escolar( art. 136, resolução CONTRAN nº14/98);

11.2.1.2 Dos documentos do condutor:
a) Fotocópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) compativel com o veículo a ser conduzido e
vigente.
b)

Documento expedido pelo DETRAN informando não ter cometido nenhuma infração grave ou

gravissíma, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses anteriores a
licitação podendo ser substituido pela consulta no site do DETRAN;

11.3 A ata de registro de preços e o contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no anexo deste
Edital.
11.4 A empresa a ser contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor e quantitativos iniciais
atualizados do contrato,
11.5 Na ocorrência do não comparecimento do(s) licitante(s) vencedor (es), no prazo estipulado acima,
poderá a Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
devidamente atualizados, ou revogar a licitação, independentemente das conseqüências previstas no Artigo
81 da Lei Federal no 8.666/93.
11.6 Fica estabelecido que o(s) CONTRATADO(s) não transferirá(ão) no todo ou em parte, os
fornecimentos do objeto do Contrato a ser celebrado, ficando o(s) mesmo(s) proibido(s) de subcontratação
ou sub-rogação do instrumento contratual a ser firmado.
11.7 O(s) contrato(s) dela oriundo terá (ão) o prazo até o dia 31 de Dezembro de 2022, a partir da data
da sua assinatura.
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11.8 Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter e comprovar todas as
condições de habilitação exigidas neste certame.
11.9 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar assinar
o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação
pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação,
bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação por
dispensa de licitação.
11.10 Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final na sessão originária do
pregão, devendo os convocados apresentarem os documentos de habilitação cuja validade tenha-se
expirado no prazo transcorrido da data da primeira reunião.
11.11 Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de habilitação
na data da primeira sessão e que apresentar, na segunda sessão, os documentos que porventura estiverem
vencidos.
11.12 Os licitantes remanescentes convocados na forma dos subitens anteriores se obrigam a atender à
convocação e a assinar o contrato respectivo de acordo com a proposta que apresentou, no prazo fixado
pela Comissão Permanente de Licitações, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas,
sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa ou de não atendimento das condições de
habilitação.
11.13 O prazo para a entrega do objeto contratual admite prorrogação, a critério da Administração,
mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, na conformidade do disposto, no Art. 57 § 1º,
da Lei 8.666/93.
11.14 O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e
autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter
eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.
11.14.1 Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e
calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
11.14.2 Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados
pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta
e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
11.14.3 A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste,
acompanhado de requerimento.
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DAS PENALIDADES

12.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Licitante que:
12.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
12.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3 Fraudar na execução do contrato;
12.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.5 Cometer fraude fiscal;
12.1.6 Não mantiver a proposta.
12.2 A Licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
12.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para
a Contratante;
12.2.2 Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
12.2.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;
12.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
12.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de TEOFILÄNDIA/BA, pelo prazo de
até dois anos;
12.2.6 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 concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;
12.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
12.3.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
12.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
12.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
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12.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
12.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
12.6 Não será efetivado qualquer pagamento ao FORNECEDOR enquanto não efetuado o pagamento da
multa devida.
12.7 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometida pelo FORNECEDOR e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não
impedindo que a Administração distrate com a empresa.
12.8 A competência para apuração de responsabilidade e conseqüente aplicação das penas aqui previstas
são exclusivas do CONTRATANTE, salvo quanto a pena de declaração de inidoneidade, que compete ao
Prefeito.
12.9 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, após conclusão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da
notificação administrativa ao CONTRATADO, sob pena de multa.
12.10 O distrato, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da autoridade competente da
contratante.

13. LOCAL/PRAZO/ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS:
13.1

O endereço para prestação de serviços terá como base a sede da Secretaria Municipal de

Educação e Cultura e destino final as respectivas unidades de ensino da rede pública municipal e Estadual
bem como as escolas técnicas (CETEP) localizadas nas cidades de Araci – Serrinha e universidades da
cidade de Feira de Santana – BA, constante dos anexos deste edital, devendo ser feita de acordo o
calendário letivo 2022 (anexo XIII).

14. DO PAGAMENTO
14.1 Os pagamentos serão efetuados conforme disponibilidade financeira da Administração, após a
protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo fiscalizador competente, liquidada pela
Contabilidade e seja encaminhada à Secretaria de Administração e Finanças. Na data da apresentação da
fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da certidão negativa de débito com a
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seguridade social (CND), da CNDT e da certidão de regularidade com o FGTS, além das certidões de
regularidade com os tributos municipal, estadual e federal, sob pena de não pagamento.
14.2 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura,
devidamente corrigida.
14.3 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajuste de preço.
14.4 O descumprimento do subitem 14.1 deste edital poderá acarretar a rescisão do contrato, por
inadimplemento de obrigação contratual, sem qualquer direito à indenização.
15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1 O pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da seguinte forma:
conforme prestação de serviços, exclusivamente através de crédito em conta especificada pelo credor
e mantida em instituição financeira indicada pela SEFAZ no prazo de até 30 dias, contados a partir da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento parcial/definitivo
do objeto licitado.
15.2 Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
15.3 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da
fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da empresa a ser contratada.
15.4 O pagamento não isenta a empresa a ser contratada da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação.

16.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 Os recursos para cobertura das despesas previstas no presente contrato correrão por conta da
dotação do exercício de 2022:
UG

Projeto atividade

SMEC

2011
2018
2023

Elemento da
despesa
3.3.90.39

Fonte de recurso
01-04-015-019

e
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INCIDÊNCIAS FISCAIS

17.1 Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos
em decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte,
assim definido na Norma Tributária, neste caso, a CONTRATADA.
17.2 A CONTRATADA deverá ter levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes
sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para
efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
17.3 Ficando comprovado depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA
acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre
a prestação de serviços, tais valores serão imediatamente excluídos, com a devolução ao MUNICÍPIO, do
valor por ventura pago.

18. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
18.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em
parte.
18.2 O MUNICÍPIO se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a
decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em parecer escrito
e devidamente fundamentado.
18.3 Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da presente
licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao licitante/contratado.
19. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1 Os pedidos de impugnações referentes ao edital deverão ser apresentados por e-mail
(licitacaoteofilandia@gmail.com ) endereçados ao Pregoeiro, contendo as informações para contato
(telefone, endereço eletrônico, contrato social ou instrumento equivalente acompanhado da
procuração, quando necessário), sendo que, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura
da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital, na forma eletrônica, utilizando-se do e-mail
licitacaoteofilandia@gmail.com, ou protocolados, na Comissão Permanente de Licitação, sito à Praça
Jose Luis Ramos, nº 84, centro – TEOFILÄNDIA – BA CEP: 48.770.000, seja por via eletrônica ou
presencial no horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.
Maiores informações Tel. (0xx75) 3268-2150
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19.1.1 No caso de recebimento via e-mail, em horário estranho ao funcionamento oficial da unidade
responsável pelo acompanhamento da licitação, os prazos estabelecidos neste subitem, começarão
a correr no primeiro dia e hora útil subsequentes, ao registrado na correspondência eletrônica.
19.1.2 Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante a Prefeitura Municipal
de TEOFILÄNDIA, aquele que não se manifestar até três dias úteis antes da data de abertura da sessão
do pregão, apontando as falhas e/ou irregularidade que o Licitante considere que o viciaram
19.1.3 Caberá o Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo previsto de Lei (dois dias uteis).
19.1.4 Acolhida à impugnação, caso não haja alteração na proposta, poderá ser definida e publicada nova
data para a realização do certame.
19.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados o Pregoeiro,
até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, protocolados no endereço
constante no preâmbulo ou por meio eletrônico via internet, através do e-mail
licitacaoteofilandia@gmail.com, obedecido o critério previsto no subitem 19.1 e 19.1.1. 19.3 As
impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
19.4 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos
autos do processo licitatório e na aba ARQUIVOS, e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessados e devidamente publicados no Diário Oficial do Municipio (www.teofilandia.ba.gov.br) .
19.5 Apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará como
recurso, recebendo tratamento de ação administrativa calcada no direito de petição, interposta perante o
Pregoeiro que encaminhará no prazo de 05 (cinco) dias à autoridade competente para no prazo de 30
(trinta) dias, do recebimento, proceder o julgamento.

20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das propostas.
20.2 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
20.3 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
20.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a
realização da sessão pública de Pregão.
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20.5 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
20.6
20.7
a)

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
É facultado o Pregoeiro ou à autoridade superior:

A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em

qualquer fase do pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar
originariamente da proposta;
b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e
classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o
ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação;
c)

Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de

suas propostas;
20.8

O PREGOEIRO poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo

promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
20.9

Este Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do

instrumento de contrato, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto
prevalecerá o ofertado em lance verbal; se houver.
20.10

Os vencedores terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para

assinar o instrumento de contrato ou retirar a nota de empenho junto à Prefeitura. A referida convocação
será feita através de envio de fax, ofício, ou e-mail.
20.11

Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato ou

retirada do empenho, ou venha recusar-se a celebrá-lo/retirá-lo, injustificadamente, dentro do prazo
estabelecido e na vigência da sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à Prefeitura
Municipal de TEOFILÄNDIA, o direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, renovar a
licitação ou convocar os remanescentes;
20.12

Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser enviados

EXCLUSIVAMENTE através do correio eletrônico: licitacaoteofilandia@gmail.com

. (DEVIDO A

PANDEMIA DA COVID-19, PREFERENCIALMENTE SERÁ UTILIZADO O MEIO ELETRONICO DE
COMUNICAÇÃO).
20.13

Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na

Diretoria de Compras e Licitação.
20.14

Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do

Decreto nº 10.024/2022, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 3.722,
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de 2001, do Decreto Municipal n° 011/2020, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de
1993, subsidiariamente.
20.15

Fica designado o foro da Cidade de TEOFILÄNDIA- Estado da Bahia, para julgamento de

quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

21 DOS ANEXOS
21.1

Fazem parte deste Edital, como Anexos:

a) Termo de Referência (ANEXO I);
b) Modelo de proposta de preços (ANEXO II);
c) Modelo de declaração de servidor público (ANEXO III);
d) Minuta da Ata de Registro de Preços (ANEXO IV);
e) Modelo de Carta de Credenciamento (ANEXO V);
f) Declaração de atendimento às condições de habilitação (ANEXO VI);
g) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (ANEXO VII);
h) Declaração de que não se encontra suspensa de licitar ou impedida de contratar com qualquer entidade
integrante da Adm. Pública Municipal, estadual ou Federal, direta ou indireta (ANEXO VIII);
i) Modelo de declaração para microempresas e empresas de pequeno porte (ANEXO IX);
j) Declaração de dados do representante legal para assinatura do contrato (ANEXO X);
k) Modelo da Planilha de Custos Unitários - apenas empresa vencedora ( ANEXO XI)
l) Minuta do Contrato (ANEXO XII)
m) Calendário Letivo de 2022 (ANEXO XIII)
n) Relação das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal e Estadual (ANEXO XIV)
o) Georreferenciamento das ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ANEXO XV)

TEOFILÄNDIA, 03 de Março de 2022.

MERIMAR LIMA DOS SANTOS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1.0 – OBJETO e JUSTIFICATIVA
1.1 O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para futura CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURIDICA para a Prestação de Serviço de Transporte Escolar dos alunos das Redes Municipal e
Estadual de Ensino, o transporte de servidores municipais da área de educação e o transporte de
alunos para o CETEPS nas cidades de Serrinha e Araci – BA e de alunos universitários para a cidade
de Feira de Santana - BA, da sede, distritos e zona rural, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e
vicinais, conforme Planilha e georreferenciamento das rotas do transporte escolar, através da solicitação da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

1.2 O transporte escolar é dever do Estado e direito dos alunos da educação pública, previsto na Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, art. 208, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - arts. 4º, 10, 11 e 70), devendo ser promovido e incentivado, com vistas
ao atendimento das diretrizes previstas em ampla legislação. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
no sentido de viabilizar a presença do aluno na escola, principalmente nos locais cujas distâncias e acessos
as unidades educacionais interferem no cotidiano escolar dos alunos, necessita contratar serviço de
Transporte Escolar para alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino.
1.3 A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à contratação dos serviços em questão
poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre prestadores de serviço do ramo, mediante
regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante certamente será o “Menor
Preço Por KM”. Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a
economia, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no mercado
em relação ao objeto ofertado pelos interessados, cuja escolha recairá naquela que cotar o menor preço POR
QUILÔMETRO RODADO (por lote).
2. DOS SERVIÇOS
2.1 A contratação se efetivará por meio de contrato, com vigência por até 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, se for conveniente para a Administração Municipal, na
forma e nos termos do Edital de Pregão e da legislação pertinente;
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2.2 Os serviços deverão ser executados conforme normas descritas no Edital e na Minuta de Contrato, nas
rotas constantes do Anexo I (Planilha de Especificações) e no Georeferenciamento das rotas, que passa
a fazer parte do presente edital.
2.3 Os serviços serão prestados durante os dias letivos e período de recuperação num total de 200 dias
LETIVOS de segunda a sábado conforme calendário letivo 2022 constante do anexo desde edital.
3.0 DAS ROTAS E QUANTITATIVO
3.1
ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ESTADUAL, DE SERVIDORES E TRANSPORTE
UNIVERSITÁRIO
LOTE 001 - ROTEIROS ANOS INICIAIS E FINAIS E ENSINO MÉDIO E TRANSPORTE DE SERVIDORES
TIPO DE VEICULO: DE PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS
ROTA TURNO

ROTEIRO (EMBARQUE E DESEMBARQUE)

KM/DIA

ALUNOS OU
SERVIDORES

1 Matutino

Pov. De Perna Mole a SEDE

86,10 Alunos

2 Matutino e Vespertino

Pov. De Zé Valerio a Sede

74,20 Alunos

3 Matutino

Pov. De Setor do S. Fracisco p/ Sede

88,50 Alunos

4 Matutino

Pov. De Setor do S. Fracisco p/ Sede

92,30 Alunos

5 Matutino e Vespertino

Pov. De Malhada Grande ao Pov. De 3 Zequinha

24,20 Alunos

6 Matutino e Vespertino

Pov. De Setor do S. Fracisco p/ Sede

75,70 Alunos

7 Noturno

Pov. Vargem de Baixo ao Pov. De Mirante

39,00 Alunos

8 Matutino

Pov. De Varginha ao Pov. De Lucas

55,10 Alunos

9 Matuino

Pov. De Quitola a Sede

16,60 Alunos

TOTAL ROTAS DE ALUNOS
10 Matutino e Vespertino

Rua da Olaria ao Pov. De Socavão

11 Matutino e Vespertino

Faz. Gameleira p/ a SEDE

551,70
46,90 Servidores
78,00 Servidores

TOTAL ROTA DE SERVIDORES

124,90

LOTE 002 - ROTEIROS ANOS INICIAIS E FINAIS E ENSINO MÉDIO E TRANSPORTE DE SERVIDORES
TIPO DE VEICULO: VAN OU SIMLAR C/ CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS
ROTA TURNO

ROTEIRO (EMBARQUE E DESEMBARQUE)

KM/DIA

ALUNOS OU
SERVIDORES

1 Matutino e Vespertino

Pov. De Zé Valerio ao Pov. De Canto

2 Matutino e Vespertino

Pov. De Ipoeira ao Pov. De Setor do S. Francisco

38,80 Alunos

3 Matutino e Vespertino

Pov. De Lucas ao Pov. De Baixão

4 Matutino e Vespertino

Faz. Tuca ao Pov. De Lagoa do Canto

76,30 Alunos

5 Matutino - Vespertino e Noturno

Pov. Jurema ao Pov. Lagoa do Canto

143,50 Alunos

6 Matutino e Vespertino

Pov. Pé de Serra ao Pov. De Dezenove

105,30 Alunos

7 Matutino e Vespertino

Pov. De Jurema ao Pov. De Setor do S. Francisco

83,40 Alunos

8 Matutino e Vespertino

Faz. Macario ao Pov. De Lagoa do Ramo

32,90 Alunos

9 Matutino e Vespertino

Pov. De Pòço ao Pov. De Limeira

48,80 Alunos

103,90 Alunos
66,90 Alunos
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10 Matutino e Vespertino

Pov. De Olhos D'Agua ao Pov. De Setor do S. Francisco

11 Matutino e Vespertino

Pov. De Calumbi ao Pov. De Setor do S. Francisco

12 Matutino - Vespertino e Noturno

Faz. Caboclo ao Pov. De Setor do S. Francisco

13 Matutino - Vespertino e Noturno

Pov. De Calumbi ao Pov. De Setor do S. Francisco

156,60 Alunos

14 Matutino e Vespertino

Pov. De Sitio Novo ao Pov. De Ipoeira

197,30 Alunos

15 Matutino e Vespertino

Pov. De Flores ao pov. De Maria Preta

11,60 Alunos

16 Matutino e Vespertino

Pov. De Pe de Serra ao Pov. De Bom Sucesso

69,70 Alunos

17 Matutino e Vespertino

Faz. Flores ao Pov. De Socavão

89,60 Alunos

18 Matutino e Vespertino

Pov. De Alecrim ao Pov. De Socavão

42,60 Alunos

19 Matutino e Vespertino

Pov. De Campo Grande ao Pov. De Sitio Novo

59,30 Alunos

20 Matutino e Vespertino

Pov. De Fronteira a Sede

40,10 Alunos

21 Matutino e Vespertino

Pov. De Baixão ao Pov. De Limeira

77,70 Alunos

22 Matutino e Vespertino

Faz. Flores ao Pov. De Maria Preta

40,00 Alunos

23 matutino e Vespertino

Faz. Poço ao Pov. De Limeira

48,80 Alunos

24 Matutino e Vespertino

Pov. De Fronteira a Sede

40,10 Alunos

25 Noturno

Pov. De Baixão ao Pov. De Limeira

77,70 Alunos

26 Noturno

Pov. De Sitio Novo ao Pov. De Ipoeira

35,30 Alunos

27 Noturno

Pov. De Sitio Novo ao Pov. De Ipoeira

35,30 Alunos

28 Noturno

Pov. De Junco II ao Pov. De Ipoeira

48,80 Alunos

29 Matutino e Vespertino

Pov. De Dezenove ao Pov. De Quitola

52,40 Alunos

30 Matutino e Vespertino

Faz. Araticum ao Pov. De Quitola

31 Matutino e Vespertino

Pov. De Calumbi ao Pov. De Setor do S. Francisco

32 Matutino e Vespertino

Pov. De Bom Sucesso ao Pov. De Quitola

57,90 Alunos

33 Matutino e Vespertino

Pov. De Fronteira a Sede

40,00 Alunos

34 Matutino e Vespertino

Pov. De Jurema ao Pov. De Lagoa do Canto

49,40 Alunos

35 Matutino e Vespertino

Pov. De Caatinga de Cheiro ao Pov. De Dezenove

43,80 Alunos

36 Matutino e Vespertino

Pov. De Giral a Faz. Duda Gato

88,10 Alunos

37 Matutino e Vespertino

Pov. De Dezenove ao Pov. De Lagoa do Canto

73,70 Alunos

38 Matutino e Vespertino

Pov. De Junco II ao Pov. De Ipoeira

75,40 Alunos

39 Matutino - Vespertino e Noturno

Pov. De Peões ao Pov. De Canto

84,10 Alunos

40 Noturno

SEDE ao Pov. De Rocinha
TOTAL ROTAS DE ALUNOS

65,50 Alunos
104,10 Alunos
71,80 Alunos

28,00 Alunos
104,10 Alunos

13,30 Alunos EJA
2.721,90

41 Matutino e Vespertino

Sede ao Pov. De Barreiro

32,00 Servidor

42 Matutino e Vespertino

Sede ao povodo Limeira

172,80 Servidor

43 Matutino e Vespertino

Sede ao Pov. De Baixão

107,60 Servidor

44 Matutino e Vespertino

Sede ao Pov. De Setor do S. Francisco

37,70 Servidor

45 Matutino e Vespertino

Sede ao Pov. De Canto

55,70 Servidor

46 Matutino e Vespertino

Sede ao Pvo. De Canto

55,70 Servidor

47 Matutino e Vespertino

Sede ao Pov. De Setor do S. Francisco

74,80 Servidor

48 Matutino e Vespertino

Pov. De Mirante ao Pov. De Limeira

38,60 Servidor

49 Matutino e Noturno

Sede ao Pov. De Lagoa do Canto

50,30 Servidor
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50 Matutino e Vespertino

SEDE ao Pov. De Setor do S. Francisco

91,80 Servidor

TOTAL ROTA DE SERVIDORES

717,00

LOTE 003 - ROTEIROS ANOS INICIAIS E FINAIS E ENSINO MÉDIO E TRANSPORTE DE SERVIDORES
TIPO DE VEICULO: ÔNIBUS C/ CAPACIDADE PARA MINIMO DE 40 PESSOAS
ROTA TURNO

ROTEIRO (EMBARQUE E DESEMBARQUE)

KM/DIA

ALUNOS OU
SERVIDORES

1 Matutino - Vespertino e Noturno

Pov. De Flores a SEDE

2 Matutino - Vespertino e Noturno

Pov. De Barreiro a SEDE

100,40 Alunos

3 Matutino - Vespertino e Noturno

Pov. De Baixão a SEDE

157,70 Alunos

4 Matutino - Vespertino e Noturno

Pov. De Fogo Pouco a SEDE

167,60 Alunos

5 Matutino - Vespertino e Noturno

Pov. De Lagoa do Ramo a SEDE

Matutino - Vespertino e Noturno

99,50 Alunos

90,50 Alunos

Pov. De Brasa a SEDE

134,90 Alunos

TOTAL ROTAS DE ALUNOS

750,60

LOTE 004 - ROTEIROS ANOS INICIAIS E FINAIS E ENSINO MÉDIO E TRANSPORTE DE SERVIDORES
TIPO DE VEICULO: MICRO-ÔNIBUS C/ CAPACIDADE PARA MINIMO DE 20 PESSOAS
ROTA TURNO

ROTEIRO (EMBARQUE E DESEMBARQUE)

KM/DIA

ALUNOS OU
SERVIDORES

1 Matutino - Vespertino e Noturno

Faz. Tombo ao Pov. De Setor do S. Francisco

2 Matutino - Vespertino e Noturno

Faz. Murici ao Pov. De Baixão

105,60 Alunos
43,50 Alunos

3 Matutino - Vespertino e Noturno

Pov. De Junco ao Pov. De Baixão

62,10 Alunos

4 Matutino - Vespertino e Noturno

Pov. De 3 Zequinha ao Pov. De Maria Preta

5 Matutino - Vespertino

Bairros Patos - Olaria - Vila para a Sede

123,60 Alunos

6 Matutino - Vespertino

Pov. De Perna Mole ao Pov. De Baixão

48,50 Alunos

89,30 Alunos

TOTAL ROTAS DE ALUNOS

472,60

7 Matutino

SEDE ao Pov. De Setor do S. Francisco

37,70 Servidor

8 Matutino e Noturno

SEDE ao Pvo. De Lagoa do Canto

45,80 Servidor

TOTAL ROTA DE SERVIDORES

83,50

LOTE 005 - ROTEIROS ALUNOS DE CRECHE - COM MONITOR
TIPO DE VEICULO: VAN OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA MINIMO DE 14 PESSOAS
ROTA TURNO

ROTEIRO (EMBARQUE E DESEMBARQUE)

KM/DIA

ALUNOS

1 Matutino e Vespertino

Pov. De Januaria para a SEDE

47,90 Creche

2 Matutino e Vespertino

Pov. De Malhada Grande a SEDE

73,60 Creche

3 Matutino e Vespertino

Pov. De Varginha para a SEDE

4 Matutino e Vespertino

Pov. Olhos D'Agua p/ o Pov. De Setor S. Franciso

5 Matutino e Vespertino

Pov. De Araças ao Pov. De Brasa

98,70 Creche

6 Matutino e Vespertino

Pov. De Jurema ao Pov. De Brasa

114,10 Creche

8 Matutino e Vespertino

Pov. De Pedra do Coxo ao Pov. De Brasa

79,20 Creche

9 Matutino e Vespertino

Pov. De Ipoeira ao Pov. De Setor do S. Francisco

56,30 Creche

96,80 Creche
121,70 Creche
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10 Matutino e Vespertino

Pov. De Roça de Baixo ao Pov. De Setor do S. Francisco

56,20 Creche

11 Matutino e Vespertino

Pov. De Barreiro ao Bairro das Pedrinhas

39,00 Creche

12 Matutino e Vespertino

Bairro Vila ao Pov. De Brasa

13 Matutino e Vespertino

Pov. De Gato ao Pov. De Canto

14 Matutino e Vespertino

Pov. De Junco II ao Pov. De Setor do S. Francisco

74,50 Creche

15 Matutino e Vespertino

Pov. De Barreiro a SEDE

60,40 Creche

16 Matutino e Vespertino

Faz. Lopes ao Pov. De Brasa

50,10 Creche

17 Matutino e Vespertino

Rua de Cima do Pov de Bola Verde ao Pov. De Brasa

79,90 Creche

18 Matutino e Vespertino

Faz. Boa Vista ao Pov. De Jurema

19 Matutino e Vespertino

Faz. Santa Virginia ao Pov. De Setor do S. Francisco

20 Matutino e Vespertino

Pov. De Lagoa do Canto ao Pov. De Jurema

34,10 Creche

21 Mtutino e Vspertino

Pov. De Lagoa do Canto a Pov de Jurema

32,00 Creche

22 Matutino e Vespertino

Pov. De Sitio Novo ao Pov. De Bom Sucesso
TOTAL ROTAS DE ALUNOS - creche

75,30 Creche
113,40 Creche

38,40 Creche
106,30 Creche

69,20 Creche
1.517,10

LOTE 006 - ROTEIROS ALUNOS DE ESCOLA TECNICA E UNIVERSIDADES/FACULDADES
TIPO DE VEICULO: ONIBUS P/ 44 PASSAGEIROS E VAN OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA MINIMO DE 14 PESSOAS
ROTA TURNO

ROTEIRO (EMBARQUE E DESEMBARQUE)

KM/DIA

VEICULO

1 Matutino

SEDE para CETEP em Serrinha

46,30 ONIBUS

2 Matutino

SEDE para CETEP em Serrinha

46,30 ONIBUS

3 Vespertino

SEDE para CETEP em Serrinha

46,30 ONIBUS

4 Vespertino

SEDE para CETEP em Serrinha

46,30 ONIBUS

5 Noturno

SEDE para CETEP em Serrinha

46,30 ONIBUS

6 Noturno

SEDE para CETEP em Araci

35,60 ONIBUS

7 Noturno

SEDE para CETEP em Araci

35,60 ONIBUS

8 Noturno

SEDE para CETEP em Araci
SEDE para Universidades/Faculdades em FSA (UNIFACS,
SENAI, UEFS, FTC)
SEDE para Universidades/Faculdades em FSA (UNIACELV,
ESTÁCIO, PITÁGORAS, FAN)

35,60 ONIBUS

9 Noturno
10 Noturno

TOTAL ROTAS DE ONIBUS

173,40 ONIBUS
173,40 ONIBUS
685,10

11 Matutino e Vespertino

Pov. De Setor p/ o CETEP em Serrinha - Ba

192,00 VAN

12 Matutino e Vespertino

Pov. De Jurema p/ o CETEP em Serrinha - BA

175,30 VAN

13 Noturno

Pov. De Setor p/ o CETEP em Araci - Ba

101,20 VAN

TOTAL ROTAS DE VAN OU SIMILAR

468,50
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3.2

QUANTITATIVO GERLA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 001 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO MÉIDO E DE SERVIDORES
LOTE

TIPO DE VEICULO
Prestação de serviços de Transporte Escolar
dos Alunos da rede municipal e estadual de
ensino e de servidores municipais. Tipo de
veículo: CARRO DE PASSEIO com capacidade
002 mínima de 05 pessoas

KM DIA/
Alunos

KM DIA/
Servidores

TOTAL DE KM DIA

DIAS
LETIVOS
200

551,70

124,90

676,60

LOTE 002 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO MÉIDO E DE SERVIDORES
LOTE

TIPO DE VEICULO
Prestação de serviços de Transporte Escolar
dos Alunos da rede municipal e estadual de
ensino e de servidores municipais. Tipo de
veículo: VAN OU SIMILAR com capacidade
001 mínima de 14 pessoas

QTD KM DIA/
Alunos

QTD KM DIA/
Servidores

QTD TOTAL DE KM
DIA

DIAS
LETIVOS
200

2.721,90

717,00

3.438,90

LOTE 003 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO MÉIDO
LOTE

TIPO DE VEICULO
Prestação de serviços de Transporte Escolar
dos Alunos da rede municipal e estadual de
ensino. Tipo de veículo: ÔNIBUS com
003 capacidade mínima de 40 pessoas

KM DIA/
Alunos

KM DIA/
Servidores

TOTAL DE KM DIA

DIAS
LETIVOS
200

750,60

0,00

750,60

LOTE 004 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO MÉIDO E DE SERVIDORES
LOTE

TIPO DE VEICULO
Prestação de serviços de Transporte Escolar
dos Alunos da rede municipal e estadual de
ensino e de servidores municipais. Tipo de
veículo: MICRO-ÔNIBUS com capacidade
004 mínima de 20 pessoas

KM DIA/
Alunos

KM DIA/
Servidores

TOTAL DE KM DIA

DIAS
LETIVOS
200

472,60

83,50

556,10

LOTE 005 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - COM MONITOR
ITEM

TIPO DE VEICULO
Prestação de serviços de Transporte
Escolar dos Alunos da rede municipal
de ensino incluindo 1 MONITOR. Tipo
de veículo: VAN OU SIMILAR com
1 capacidade mínima de 14 pessoas

KM DIA/
Alunos

KM DIA/
Servidores

DIAS LETIVOS
TOTAL DE KM DIA
200

1.517,10 0,00

1.517,10
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LOTE 006 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O CETEP - UNIVERSIDADES E FACULDADES
ITEM

TIPO DE VEICULO
KM DIA SERRINHA
KM DIA ARACI
Prestação de serviços de
Transporte dos Alunos de
Ensino Técnico p/ o
CETEP Tipo de veículo:
VAN OU SIMILAR com
capacidade mínima de 14
1 pessoas
367,30
101,20
Prestação de serviços de
Transporte dos Alunos de
Ensino
Técnico
p/
Universidaes/Faculdades
de Feira de Santana. Tipo
de veículo: ÔNIBUS com
capacidade mínima de 40
2 pessoas
231,50
106,80

TOTAL
DE KM
DIA

KM DIA FEIRA DE
SANTANA

DIAS LETIVOS
200

0

468,50
200

346,8

685,10

3.3 Ocorrendo divergência entre o descritivo no sistema e o constante no edital prevalecerão os
constantes no edital. Todavia no sistema estará descrito o quantitativo total de quilômetros referente
aos 200 dias letivos, conforme descrito no anexo II (modelo da proposta).
3.4 Os horários de saída e chegada de cada rota será ajustado com a empresa vencedora quando no
início da execução do objeto dos respectivos lotes.

4. DA ENTREGA DOS SERVIÇOS
4.1 A prova de entrega é a assinatura dos encarregados pelo recebimento na via da nota de remessa e servirá
apenas como ressalva ao CONTRATADO para fins de cumprimento da execução do objeto.
4.2 No caso de veículos em desacordo com o edital e/ou quantidade insuficiente, a nota fiscal e/ou nota de
remessa não será aceita, devendo o mesmo ser substituído em no máximo 24 (vinte e quatro) horas,
devendo, após este período, ser recebida a Nota Fiscal para posterior pagamento.
4.2.1 O Município se reserva o direito de aumentar ou diminuir a quilometragem das rotas, mediante
comunicação à Contratada com antecedência de no mínimo 48HS.
4.2.2 Os serviços prestados deverão ser, de acordo com a especificação do Edital, reservando-se a
secretaria, o direito de rejeitá-los no todo ou em parte, obrigando-se a vencedora a promover sua substituição
sem qualquer ônus adicional no prazo máxima de 24 (vinte e quatro) horas e sujeitando-se a aplicação das
penalidades previstas no presente edital.
4.2.3 São partes integrantes do contrato a ser assinado, como se transcritos estivessem, a presente licitação,
seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante
vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.
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4.2.4 Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados da contratante, que
resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou para terceiros, serão
de exclusiva responsabilidade da contratada.
4.2.5 São de responsabilidade da contratada eventuais demandas judiciais de qualquer natureza, contra ela
ajuizadas, relacionadas ao presente Edital e à execução da Ata de Registro de Preços e do Contrato.
4.2.6 O prazo de execução do objeto será de 5 dias após a emissão da ordem de serviço;
5. DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1 A aceitação é a operação onde os membros da secretaria acordam que o(s) serviço (s) prestado(s)
satisfaz(em) as especificações, quantidades, preços e qualidade, constantes na Nota de Remessa.

6. DO PAGAMENTO
6.1 O CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 dias após a entrega da Nota Fiscal e/ou Fatura,
devidamente atestada por servidor ou comissão Secretaria, bem como boletim de medição acompanhado
da relação de veículos e motorista utilizados em cada rota e a comprovação de regularidade junto à
Fazenda Municipal, Estadual, Federal, certidão de regularidade perante a Seguridade Social e de
regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e débitos Trabalhistas, podendo
ser efetuado o pagamento sem as certidões desde que justificado pelo contratado e aceito pela
administração.
7

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 Além das exigências já citadas poderão ser acrescentadas outras que a Secretaria Municipal solicitante
acharem conveniente para melhor execução contratual e principalmente que garantam a qualidade dos
serviços.
7.2 Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa
protocolada na Secretaria Municipal solicitante, órgão emitente da Nota de Empenho, dirigida à autoridade
competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do objeto.
7.3 Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada justificativa plausível, o contratado
sujeitar-se-á as penalidades estipuladas no Termo Contratual, com fundamentação na Lei Federal
8. DO PREÇO ESTIMADO

8.1. Conforme previsão constante do Decreto Municipal nº 011/2020 no seu Art. 14, o valor estimado
será SIGILOSO e divulgado imediatamente após a conclusão da fase de lance e classificação da
empresa primeira colocada.

Art. 14. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar
expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
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§ 1º O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a contratação será
fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e no art. 20 do
Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.
9 - DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 – Das Penalidades
9.1.1 – O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações ora estabelecidas sujeitará a
CONTRATADA às sanções deste Termo de Referência amparadas na Lei nº. 8.666/93, garantida prévia
e ampla defesa em processo administrativo próprio.
9.1.2 – Estará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, de aplicação independente e cumulativa,
sem prejuízo de outras estabelecidas na Lei nº. 8.666/93, com suas alterações posteriores:
9.1.3 – Advertência, nos casos de descumprimento de grau leve e que não mereçam nenhuma das
penalidades adiante elencadas;
9.1.4 – Multa de até 1% (um por cento) sobre o valor do objeto contratado, até o limite de 20% (vinte por
cento), por dia de atraso injustificado na entrega do(s) Serviço(s) contratado(s);
9.1.5 – Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do objeto contratado, em caso de atraso
injustificado superior a 30 dias na entrega do(s) serviço(s) contratado(s), além de rescisão do instrumento
de contrato ou outro equivalente (ata de registro de preços);
9.1.6 – Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos casos de
descumprimento dos prazos previstos para a prestação de serviços, conforme estabelecido no subitem
8.20.4 deste Termo de Referência;
9.1.7 – Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos casos de entrega de
qualquer projeto que manifestamente resulte ineficiente ou proporcione prejuízo considerável às
atividades da CONTRATANTE;
9.1.8 – Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos casos de reincidência
na aplicação de penalidades previstas nos itens anteriores, além de rescisão do próprio instrumento de
contrato ou outro equivalente;
9.1.9 – Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos demais casos que
envolvam a inexecução total ou parcial das condições pactuadas e obrigações assumidas e que resultem
em nítido prejuízo para a Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ), além de rescisão do próprio
instrumento de contrato ou outro equivalente.
9.1.10 – Rescisão do respectivo instrumento de contrato/Ata de Registro de Preços, nos casos de
Inexecução total ou parcial da avença ou nos casos de reincidência injustificada no descumprimento das
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obrigações previstas neste Termo de Referência, que resulte em nítido prejuízo para as atividades da
SEFAZ;
9.1.11 – O atraso injustificado na prestação de serviços por prazo superior a 02 dias poderá ser
considerado como descumprimento total da contratação, acarretando na sua rescisão, sem prejuízo das
demais penalidades cabíveis.
9.1.12 – A aplicação das penalidades mencionadas no item anterior não constituirá óbice à aplicação
cumulativa das penas previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei 8666/93.
9.2 - As especificações técnicas detalhadas de cada rota encontram-se no Anexo I, deste Termo de
Referência.

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE:
10.1 Caberá a Secretaria de Educação e Cultura, em conjunto com o Departamento de Transportes, a
responsabilidade de gerenciar os serviços, fiscalizando e controlando os veículos pelas rotas e linhas
percorridas e o número de alunos serão indicados na ORDEM DE SERVIÇO após informação,
conferência e verificação das mesmas.
10.2 Os serviços serão executados trafegando em estradas pavimentadas ou não, em rodovia federal (BR
116) em bom 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 e previsto no CALENDÁRIO LETIVO 2022, podendo haver
alterações dos mesmos, desde que haja necessidade e de comum acordo entre as partes.
10.3 – Os veículos deverão apresentar autorização especial para o objeto licitado, expedida pelo DETRAN ou
CIRETRAN, em função de vistoria periódica, oferecendo perfeitas condições de uso e conservação.
Deverão conter todos os equipamentos de segurança e especificações do CONTRAN, e estar com
documentação regular.
10.4

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 DE
ESCOLAR. E ainda, deverão ser conduzidos por motoristas, devidamente habilitados e qualificados
para exercer tal função, nos termos da Resolução no 168, de 14/12/2004 – CONTRAN.

10.5

A Administração e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura 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.
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10.6

Teofilândia

Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: combustíveis, manutenção,
seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais, seguro automotivo e outros
que resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de
responsabilidade da(o) CONTRATADA(O).

10.7 Ficará a critério da Secretaria de Educação e Cultura exigir a troca de veículos e/ou motoristas que não
atenderem aos padrões dos serviços contratados.
10.8 – 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.
10.9 – Em caso de substituição de veículo, a contratada obriga-se a informar e remeter a Secretaria de
Administração e/ou ao Departamento de Transportes e ao Pregoeiro Oficial, os documentos acima,
referentes ao novo veículo a ser utilizado.
10.10 A contratada obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seus motoristas, de forma a manter
a segurança dos passageiros, quanto aos níveis de velocidade nas vias e ruas, acatando as
reclamações levadas ao seu conhecimento. Neste caso, tomará as providências necessárias para a
regularização da situação e não repetição dos fatos que gerarem as reclamações, sob pena de rescisão
unilateral da Ata de Registro de Preços e do contrato seu respectivo contrato, nos termos da Lei Federal
8666/93.
10.11– A contratada obriga-se a substituir os veículos quebrados ou defeituosos 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.
10.12 –A contratada responsabilizar-se-á pela disciplina dos seus empregados durante a jornada de trabalho
e, ainda, pela manutenção de respeito e cortesia no relacionamento entre colegas, passageiros e com
os servidores da Prefeitura Municipal.
10.13 Assistirá ao 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.
10.14 É vedado à contratada substituir qualquer empregado seu, quando em serviço, sem prévia e expressa
comunicação à contratante.
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10.15 A contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se
responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou
omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da contratante.
10.16 Caberá à contratada, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais causados por seus
empregados 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 empregado da contratada.
10.17– Desde que apurado o dano e caracterizada a autoria de qualquer empregado da contratada, 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.
10.18– A contratada manterá a contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.
10.19 A Contratada deverá no ato da assinatura do da Ata de Registro de Preço e do contrato,
obrigatoriamente, designar um preposto que permanecerá em período normal de expediente à
disposição, para representa-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, qualquer
funcionário da contratada que não o preposto ou o representante legal, poderá reivindicar decidir ou
manifestar-se por atos e decisões da contratada e/ou contratante.
10.20– A contratada, conforme o caso deverá manter em dia o registro de seus empregados a serviço da
contratante, em livro próprio ou em fichas, devidamente rubricados e legalizados pelo órgão
competente do Ministério do Trabalho, de cada empregado e exibir os livros e/ou fichas mencionadas
ou documento equivalente, sempre que solicitado pela contratante.
10.21 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.
10.22 Apresentar planilha junto com a NF que demonstre os gastos com pessoal e material, devendo tais
valores constar na referida NF (% mão de obra e % material).
10.23 Disponibilizar apenas no Lote 005 (Transporte de alunos da creche e pré-escola), um monitor para o
transporte dos alunos da creche e pré-escola em cada veículo utilizado no Lote 005. O monitor deverá
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ser maior de 18 anos e será responsável por organizar e controlar o acesso das crianças no embarque
e desembarque.
10.24 – Será permitida sub-contratar a prestação do serviço (locação do veículo) com prévia aprovação do
CONTRATANTE;
10.25 – Conforme exigências constantes da minuta da Ata de Registro de Preços e do futuro contrato a ser
assinado
10.26 Comunicar aos licitantes vencedores todas e quaisquer ocorrências relacionadas com prestação dos
serviços;
10.27

Emitir atesto de recebimento definitivo, através do Gestor do Contrato e Secretário da Pasta

solicitante
10.28

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que os licitantes vencedores executarem fora da

especificação ou com problemas técnicos.
10.29

Efetuar os pagamentos e aplicações de sanções previstas em lei e na Ata de Registro de Preços

e no contrato
10.30

Constitui objeto do presente certame a Contratação de pessoa jurídica para a Prestação de

Serviço de Transporte Escolar das Redes Municipal e Estadual de Ensino e o transporte de alunos
para o CETEPS nas cidades de Serrinha e Araci e Universidades/Faculdades nas cidades de Feira
de Santana – BA, tipo Menor Preço por Quilômetro Rodado por Item/rota, da sede, distritos e zona
rural,

em

estradas pavimentadas,

não

pavimentadas e vicinais,

conforme Planilha e

georeferenciamento das rotas do transporte escolar;
10.31

A contratação se efetivará por meio de ata de Registro de Preços e posteriormente de

contrato, com vigência por até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, se for conveniente para a Administração Municipal, na forma e nos termos do Edital de
Pregão e da legislação pertinente;
10.32

Os serviços deverão ser executados conforme normas descritas no Edital e na Minuta da Ata

de Registro de Preço, minuta de Contrato, nas rotas constantes do Anexo I (Termo de Referência) e
no Georeferenciamento das rotas, que passa a fazer parte do presente edital.
10.33

Como medida de prevenção a disseminação da COVID-19 entre os passageiros e motoristas,

o uso de mascaras cobrindo nariz e boca durante todo o trajeto será OBRIGÁTORIO, assim como
ao final de cada viagem o veículo deverá ser higienizado e disponibilizado álcool em gel 70% para
os usuários do transporte escolar.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA

TEOFILÄNDIA, xxxx de xxxx de 2022
À
Prefeitura Municipal de TEOFILÄNDIA - Bahia
At.: PREGOEIRO Municipal
Pregão Eletrônico p/ SRP nº 003/2022
Sr. PREGOEIRO
Atendendo a solicitação desta conceituada Prefeitura, a empresa ....................., CNPJ nº .....................,
situada na ......................, vem apresentar a sua Proposta de Preço para a xxxxxx
xxxxS/BAHIA, conforme detalhamento nos quadros a seguir:

EXEMPLO:
Qtd
DIAS
KM/Dia. LETIVOS
(A)
(B)
200
KM/DIA 100

Preço do
P. Total (R$)
Km/Dia
E=DxB
D=CxA
XXXXX
D= 1,00 X 100 E = 100,00 X 200
1
1,00
(exemplo)
D = 100,00
E = 20.000,00
O valor lote da Proposta de Preço acima referenciada e abaixo discriminada é de xxxxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
LOTE
DESCRIÇÃO
ITEM

UND

P. Unit
Do KM
(R$) (c)

OBS: LEVAR EM CONSIDERAÇÃO AS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
(ANEXO I) PARA COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO.
Obs2: no sistema (plataforma BLL) estará no quantitativo o total de km para os 200 dias letivos
sendo necessário apenas informar o valor unitário do KM. Todavia a proposta impressa deverá
seguir o modelo acima
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,
Nome – RG – CPF e assinatura do representante legal
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ANEXO III
PREGÃO ELETRONICO P/ SRP Nº _________/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO

Declaro sob as penas da Lei que a empresa ....................................., CNPJ................................, na qualidade
de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo município de TEOFILÄNDIA - BA, não possui
em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de
economia mista.
a.

_______ _____de __________________ de 20__.

______________________________________________________________
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO IV
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 003/2022SRP
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO
O Município de Teofilândia – BA, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. xxxxxxxxxxxxx, portador
da carteira de identidade RG n° _______, inscrita no CPF sob o n° ______, brasileira, residente e domiciliado
à rua ________, nesta cidade, e a empresa _________________, estabelecida na _________________, n°
___________, CNPJ n° _________________, neste ato representada pelo Sr(a) ___________________,
portador da carteira de identidade RG n° ______________, inscrito no CPF sob o n° ___________, doravante
denominada DETENTORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas
pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 206/2013, e demais normas
legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/2022SRP, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta
do processo administrativo próprio, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições
da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os
________________________________________, conforme abaixo:
Item

Descrição

seguintes

Und. Qtde. Marca

preços,

V. Unit.

para

futuras

V. Total

1.2 – Os produtos constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser solicitados pelo Município.
Quando solicitados, serão entregues pela CONTRATADA acima identificada, mediante emissão e
recebimento pela DETENTORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de SERVIÇOS), de acordo com
o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo a prestação de serviços ser parcial ou total, de
acordo com as necessidades do Município, respeitadas as especificações e prazos para a entrega dos
produtos.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, contados a partir da data da assinatura,
podendo ser prorrogado, de acordo com a previsão legal.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante o
prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Teofilândia não será obrigado à
contratação, exclusivamente por seu intermédio, dos produtos referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para
tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora.
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2.3 – Em cada Ordem de Serviços decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preço n° 003/2022SRP,
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de
pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a prestar os serviços, no todo ou em parte, além de 10 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de não realização dos serviços solicitados de qualquer item adjudicado, em
relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto,
superior a 50% (cinqüenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato;
e) mostrar-se oneroso e inconveniente ao interesse público.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O Município de Teofilândia/BA providenciará o pagamento à contratada até o quinto dia útil Fiscal com o
aceite pelo Setor Administrativo do Município licitante.
3.1.1 O pagamento estará condicionado à entrega total dos quantitativos solicitados nas Ordens de Serviços
e à aprovação e conferência do material entregue pela Secretaria solicitante.
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria Municipal da
Fazenda, localizada na Praça José Luis Ramos, Centro, nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s)
entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Teofilândia
e conter o número do empenho correspondente
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e
manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
3.3.1 – prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela
Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
3.3.2 - Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT);
3.3.4 – Certidão negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida pela
Secretaria da Fazenda do Estado em quer estiver localizada a sede da licitante, comprovando sua
regularidade para com a Fazenda Estadual;
3.3.5 – Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeito Negativo de débitos relativos a
Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal do Brasil, comprovando sua
regularidade para com a Fazenda Federal

3.3.6 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo, expedida pelo Município, relativo ao
domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal;
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3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
3.7 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
3.8 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DO PRAZO
4.1 - O prazo de prestação de serviços ora licitados deverá ser realizada em no máximo 05 (cinco) dias
úteis, a partir do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Serviços emitidas pelo setor responsável.
4.2 – A empresa prestadora deverá constar na Nota Fiscal a data em que os serviços foram prestados, além
da identificação de quem procedeu ao recebimento.
4.2.1 – A execução será feita nos roteiros descritos no termo de referência e no georreferenciamento, nos
endereços indicados nas ordens de serviços expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo
de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências
do edital.
4.2.2 - Além da prestação de serviços no local designado pelo Setor requisitante, conforme subitem 4.2.1,
deverá a licitante vencedora também se reponsabilizara pela segurança dos alunos e servidores em transito
em local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a
estes.
4.3 - Toda e qualquer prestação de serviços fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada
à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria solicitante não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena
de responsabilidade.
4.5 – No hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser corrigido contados da notificação da não
aceitação, para reposição no prazo máximo de 01 dia útil.
4.6 – A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência dos serviços prestados,
lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto
entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
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CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplica a PROMINENTE prestadora de serviços penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Contrato;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no Departamento
de Tesouraria;
5.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2 – Da Detentora
5.2.1 – Arcar com todas as despesas relativas ao objeto contratado deste edital, incluindo-se mão de obra e
todos os tributos incidentes.
5.2.3. Indicar um preposto, com poderes para representar a empresa Contratada, em tudo o que se relacionar
com a prestação de serviços.
5.2.4 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de qualquer
responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações
trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.
5.2.5 – Não será permitida a sub-contratação do todo, apenas de parte do objeto do Contrato, com prévia
anuência da Contratada.
5.2.6 – Efetuar a prestação de serviços indicado na ordem de serviços até o máximo cinco dias úteis, após o
recebimento desta.
5.2.7 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
5.2.8 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com
perfeição e acuidade.
5.2.9 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer),
como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer
acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.10 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município,
ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas,
dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
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5.2.11 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município,
e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.12 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECEBIMENTO
6.1 – O contrato de prestação de serviços decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão
formalizados pela emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à
do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita
através de Nota de Empenho.
6.4 - Toda e qualquer entrega de material fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada à(s)
licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, o que fará(ão) prontamente, num
prazo máximo de três dias, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante
o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela
Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após
o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
7.1.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
7.1.2 Multa por atraso imotivado da execução do serviço, nos prazos abaixo definidos:
a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ou nos prazos
parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor da fatura;
b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e notificado
por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor
da fatura;
c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e
notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas reincidências, limitadas a
20% do valor da fatura.
7.1.2.1 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do
contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e
da possibilidade da rescisão contratual;
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7.1.3 Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;
b) de até 02(dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da
Administração Pública Municipal.
7.1.4 Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado à
Administração Pública Municipal, quando:
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 20%;
b) Deixar de fornecer, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 20%;
c) prestar serviço ou fornecer em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos de referência,
que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa a segurança das
pessoas: multa de 10% a 20%;
d) descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e prepostos, quanto a verbas
previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta contratada, especialmente o atraso de pagamento
de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale transporte, vales-refeição
ou auxílio alimentação, constantes das respectivas planilhas de preços: multa de até 10%.
7.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública quando o licitante
incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 7.1.3 e 7.1.4.
7.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública esteja em vigor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento
da penalidade que lhe foi imposta.
7.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada.
7.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio processo administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEOFILÂNDIA.
7.5 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato.
7.6 As sanções previstas na Cláusula Décima deste Contrato são de competência exclusiva do titular da
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, permitida a delegação para a sanção prevista no sub-ítem
7.1.1, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de
vistas.
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7.7 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa à Contratada, sob pena de multa.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização dos Serviços (ou instrumento equivalente) poderão ser
revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, conforme Art.
65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqüente.
8.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado
realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não
aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério
da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços,
se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência ou por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94.
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9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula
VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelos órgãos desta Administração que
pretendam aderir ao registro, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
Eletrônico Para Sistema de Registro de Preço , Tipo Menor Preço por Lote, para Registro de Preços N°
___/2022.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preço para Registro de
Preços n° ______/2022 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal
n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Teofilândia – BA, como único competente para dirimir quaisquer
ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Teofilândia, Ba, _____ de ____________ de 2022
xxxxx
Prefeito Municipal
Empresa Detentora da Ata
Testemunhas:
Nome:_______________________________
CFP nº_______________________________

Nome:________________________________
CFP nº_______________________________
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ANEXO V
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

ASSUNTO: _____________________, objeto do Pregão Eletrônico P/ SRP nº 003/2022

Designação de Representante
Através da presente credenciamos o (a) Sr.(a) _______________, portador (a) da Carteira de Identidade nº
_______________, e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o no ________________, a participar
da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de TEOFILÄNDIA, na modalidade de Pregão Eletrônico
p/ SRP nº 003/2022, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciarse em nome da empresa ____________________, bem como formular propostas, ofertar lances, recorrer,
renunciar e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

_________________, ______ de ___________________ de 2022.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO
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ANEXO VI
(modelo)
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)
DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI
Nº 10.520/2002) – PLENO CONHECIMENTO

A empresa _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº_______________________,
sediada __________________________, DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos exigidos
para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002,
referente ao Pregão Eletrônico p/ SRP nº 003/2022, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos
de descumprimento.

______________, em _____ de _____________de 2022.

Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Pregão Eletrônico p/ SRP nº 003/2022

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99,
que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
empregamos menor de 12 (doze) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

__________________, ______ de _______________ de ______.
Local e data
_____________________________________
Licitante interessado
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ANEXO VIII
IMPEDIDO DE CONTRATAR

Pregão Eletrônico p/ SRP nº 003/2022

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO
DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer
entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

________________, _______, de _______________de_________
Local e Data

____________________________________________________
Licitante Interessado
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)
À
PREFEITURA DE TEOFILÄNDIA - BAHIA

REF. Pregão Eletrônico p/ SRP nº 003/2022

A empresa.................................................................................................................., com sede na
........................................................................................................,

nº

.................,

C.N.P.J.

nº

..........................................................................., DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código
Penal, que se enquadra na situação de......................................................(microempresa ou empresa
de pequeno porte) nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e que inexistem fatos supervenientes
que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)
Local e data
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ANEXO X
DECLARAÇÃO DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DA ATA E
CONTRATO

Pregão Eletrônico p/ SRP nº 003/2022

Dados

da

empresa

Nome:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Dados do representante para assinatura do contrato
Nome:
Qualificação:
CPF:
RG:
Vinculo:
Endereço:
E-mail:
Telefone:

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)
Local e data
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ANEXO XI
PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIO POR TIPO DE VEÍCULO
(DEVERÁ SER APRESENTADO APENAS PELA EMPRESA VENCEDORA DO LOTE)

PLANILHA DE CUSTOS ÚNITÁRIO DO TRANSPORTE
ESCOLAR POR TIPO DE VEICULO
ELEMENTOS DE CUSTO
CUSTO VARIÁVEL
Combustíveis
Pneus
Lubrificantes
Despesas com manutenção
Outras despesas (detalhar)
CUSTO FIXO
Pessoal e encargos ou Remuneração
Despesas Administrativas
IPVA, Seguro Obrigatório e Seguro Total

Custo em R$

%

Outras despesas (detlhar)
VALOR DO LUCRO
SUB-TOTAL
VALOR DOS IMPOSTOS (6% - simples)
CUSTO TOTAL
Custo por km
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ANEXO XII
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, MUNICÍPIO DE XXXX E, DO OUTRO,
_______________________.
O MUNICÍPIO DE XXXXXX, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça XXXXXX - BA,
inscrito no CNPJ sob número XXXX, neste ato representado pelo xxxxxxxxx, o Sr. Xxxxxxxxxxx, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa __________________________, inscrito no CNPJ sob nº
______________

situada

à

__________________________,

neste

ato

representada

por

_____________________________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
_____________________________, celebram o presente contrato decorrente do Pregão Eletrônico p/
SRP nº 003/2022, contido do processo administrativo n° XXXXX e regido pela Lei Federal n° 10.520 de 17
de julho de 2002 e pelo Decreto Municipal nº 4.595/2017 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93,
e se comprometem a observar as condições contidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O Objeto do presente contrato é a prestação de serviços de TRANSPORTE ESCOLAR, para condução
de estudantes da rede pública municipal de ensino e rede publica estadual ensino, bem como
transporte de porfessores, diretores e coordenadores, respectivamente, nos roteiros da Zona Rural,
nos dias de atividade escolar e o transporte de alunos universitarios e de escolas tecnicas para o
localizads nas cidades de Araci e Serrinha – BA e Feira de Santana - BA, descritos no(s) Lote(s) ......., que
serão utilizados na conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no
preâmbulo, na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºXXX e na proposta vencedora, os quais integram este
instrumento, independente de transcrição.
1.2. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrados entre as partes
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CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. Este Contrato terá vigência a contar da data de assinatura até 31/12/2022, podendo ser prorrogado por
períodos sucessivos até o limite de 60 meses, conforme disposição do § 4º, do art. 57, da Lei Federal 8.666/93,
através de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1 A CONTRATADA se obriga a:
a) Apresentar e manter o objeto locado (veículo) de acordo com as normas técnicas, de segurança e
legislação do trânsito;
b) Apresentar veículo em perfeito estado de conservação, devidamente vistoriado pelas autoridades
competentes e em conformidade com as especificações do Código Nacional de Trânsito;
c) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE e/ou a
terceiros;
d) Substituir o(s) veículo(s), que apresentar defeito, por outro com as mesmas especificações, no prazo de 24
horas;
e) Não sub-contratar prestação do serviço (locação do veículo) sem prévia aprovação do CONTRATANTE;
f) Apresentar ao preposto da Secretaria de Educação e Cultura, juntamente com o veículo,
documento que comprove posse e autorização para locação, inclusive daqueles veículos
apresentados para substituição;
g) Apresentar juntamente com a nota fiscal, recibo de quitação com terceiros, quando autorizada
sublocação, referente ao mês imediatamente anterior ao vincendo, em caso de atraso no pagamento
será aplicado as multas conforme a lei de licitação;
h) Emitir nota fiscal/recibo de quitação;
i) Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da assinatura do mesmo;
j) Arcar com todas as despesas decorrentes da circulação do veículo como, licenciamentos e seguros, bem
como todos os outros encargos sobre a prestação do serviço têm como INSS, ISS, IR e etc;
l) Arcar com despesas referentes à manutenção dos veículos (lavagens semanais, troca de óleo, serviços
de chaparia, elétrico) assim como combustível.
m) Apresentar e arcar com despesas de salário, encargos e demais benefícios sociais, de motorista
devidamente habilitado, responsabilizando-se pelos atos praticados pelo mesmo e excluindo o
CONTRATANTE de quaisquer ônus, conforme disposição do ANEXO I do edital;
n) Responsabilizar-se pela guarda do veículo locado, quando em serviço;
o) Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, os servidores encarregados da coordenação do
transporte e os fiscais do Município;
p) Alterar os itinerários e os horários, a pedido da administração, assim como executar eventuais itinerários
não descritos no presente Edital, quando da realização de atividades extra-curriculares a critério da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura , com a conseqüente repactuação das alterações de dos valores acordados,
quando necessário;
q) Manter os veículos sempre limpos e em condições ideais de segurança;
r) Permitir aos fiscais do Município o livre acesso aos veículos destinados à prestação dos serviços;
s) Apresentar veículos, para possíveis substituições, nas mesmas condições exigidas na licitação.
t) Em caso de sinistro envolvendo o veiculo locado a franquia e todas as despesas será de responsabilidade
da locadora
u) Reconhecer os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei
8.666/93
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v) Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por crachá, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas
disciplinares deste município
x) Deverá ser instalado na sede do município um escritório administrativo da CONTRATANTE, para tratar de
assuntos pertinentes a este contrato, devendo funcionar em horário comercial.
z) Quando da assinatura deste instrumento a CONTRATADA deverá especificar a conta corrente
através da qual serão efetuados os pagamentos devidos, ressalvando que a instituição financeira
mantenedora da referida conta será indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda.
PARÁGRAFO ÚNICO – Ficarão a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da
execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais
custos diretos e indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1 O CONTRATANTE se obriga a:
a)

Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução dos serviços;

b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
c)

Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas
faturas corretas;

d) Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
e)

Declarar dos serviços efetivamente prestados via boletim de medição;

f) Efetuar o pagamento devido pela prestação de serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigências contidas neste contrato;
g) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes solicitados pelos profissionais da CONTRATADA;
h) Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do exigido neste
contrato;
i) A prestação de serviços será de forma parcelada conforme calendário letivo 2022, sendo que todos os custos
de frete, seguros, encargos e outros, seja de total responsabilidade da empresa contratada, isentando
totalmente a Secretaria Municipal destes encargos;
j) Comunicar à CONTRATADA as ocorrências para que sejam adotadas medidas corretivas;
k) Indicar o grupo de trabalho responsável pela execução do contrato;
l) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos profissionais
da CONTRATADA ou por seus prepostos.
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1. O valor do presente contrato é de R$____________(__________), constante da proposta integrante da
licitação Pregão Eletrônico p/ SRP nº 003/2022, aceito pela CONTRATANTE, entendido este como preço
justo e suficiente para a total fornecimento objeto deste instrumento.
5.2. Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma de
pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena
vigência, da CND de INSS, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas
estadual, federal e municipal.
5.2.1 O pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da seguinte forma:
mensalmente, conforme prestação de serviços, exclusivamente através de crédito em conta especificada
pelo credor e mantida em instituição financeira indicada pela SEFAZ (conforme Decreto Municipal nº
XXXX), no prazo de até 30 dias, podendo em caso excepcional haver a antecipação do pagamento
devidamente fundamentado, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada
pelo Contratante o recebimento parcial/definitivo do objeto licitado.
5.2.2. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação
da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção.
Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente
corrigida.
5.2.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste
de preço.
5.3. O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no
art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da
autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado
em órgão de imprensa oficial.
5.4. As faturas deverão discriminar os serviços a que se referem, conforme os itens discriminados na
composição apresentada juntamente com a proposta da CONTRATADA, e somente serão pagos os
serviços efetivamente atestados.

CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE E ALTERAÇÕES
6.1

Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação

das propostas.
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6.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice setorial compatível exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.2

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
7.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou sub-contratação, no todo ou em
parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.

CLÁUSULA OITAVA – DO LOCAL/PRAZO/ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:
8.1 O endereço para prestação de serviços terá como base a sede da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura e destino final as respectivas unidades de ensino da rede pública municipal e Estadual, devendo ser
feita de acordo o calendário letivo 2022.
8.2 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela secretaria solicitante

CLÁUSULA NONA - ALOCAÇÃO DE RECURSOS
9.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Empenho:
Órgão:
Elemento de despesa:
Projeto Atividade:
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido processo
legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a)

Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;

b) Atraso no cumprimento das “ordens de serviços”;
c)

Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;

d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
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Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização
do contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito,
apenas, ao pagamento, dos serviços prestados e aceitos.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de
aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados
nos arts. 78 e 80 da lei n. º 8.666/93, alterada pela lei n. º 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
11.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
11.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
11.1.3 Fraudar na execução do contrato;
11.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;
11.1.5 Cometer fraude fiscal;
11.1.6 Não mantiver a proposta.
11.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
11.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para
a Contratante;
11.2.2 Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
11.2.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;
11.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
11.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de TEOFILÄNDIA/BA, pelo prazo de
até dois anos;
11.2.6 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 concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados;
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11.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
11.3.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
11.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
11.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
11.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
11.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
11.6 Não será efetivado qualquer pagamento ao FORNECEDOR enquanto não efetuado o pagamento da
multa devida.
11.7 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometida pelo PRESTADOR DE SERVIÇO e dos prejuízos causados à Administração Pública
Municipal, não impedindo que a Administração realize o Distrato do Contrato.
11.8 A competência para apuração de responsabilidade e conseqüente aplicação das penas aqui previstas
são exclusivas do órgão gerenciador, salvo quanto a pena de declaração de inidoneidade, que compete ao
Prefeito.
11.9 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, após conclusão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da
notificação administrativa ao FORNECEDOR, sob pena de multa.
11.10 O distrato do contrato, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da autoridade
competente do Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
12.1 O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Municipio até o quinto dia útil ao mês
subseqüente ao da assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1 As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de TEOFILÄNDIA, Estado
da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e
sucessores, a qualquer título.
E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de iguais teor e forma para
uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.
XXXX, XXX de XX de 2022.
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________

CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________

CPF: ______________________
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ANEXO XIII
CALENDÁRIO LETIVO 2022 – COLEGIO ESTADUAL
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CALENDÁRIO LETIVO 2022 – REDE PÚBLICA MUNICIPAL
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ANEXO XIV
RELAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL
Nº.

ESCOLA

LOCALIDADE

01

ANA OLIVEIRA

Fazenda Socavão

02

ANTONIO PIMENTEL DE OLIVEIRA

Rua José Clemente – sede

03

CENTRO EDUCACIONAL RAFAEL LOPES DE ARAUJO

Rua José Américo – sede

04

CRECHE CRIANÇA FELIZ II

Bairro da Maricota – sede

05

CRECHE CRIANÇA FELIZ IV

Comunidade Brasa

06

CRECHE CRIANÇA FELIZ V

Povoado Setor

07

CRECHE SONHO DE CRIANÇA III

Povoado Canto

08

CENTRO DE E.I. PROF.RITA DE CASSIA O. CUNHA

Avenida Salvador - Pedrinhas - sede

09

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ

Rua José Hermógenes – sede

10

DOM JOÃO VI

Povoado Limeira

11

DOM PEDRO I

Povoado Canto

12

GABRIEL ARCANJO

Comunidade Lagoa de Ramo

13

JOÃO MUNIZ DOS SANTOS

Povoado Barreiro

14

JOAQUIM TEOFILO DE OLIVEIRA

Bairro das Pedrinhas – sede

15

JOSE DA SILVA

Lagoa do Canto

16

MANOEL JOAQUIM RODRIGUES

Povoado Baixão

17

MARIA QUITERIA

Povoado Bola Verde

18

MIGUEL GOMES DE SOUZA

Povoado Setor

19

NOSSA SENHORA DA PAZ

Comunidade Bom Sucesso

20

PREGIDIO PEREIRA

Comunidade Maria Preta

21

SETE DE SETEMBRO

Comunidade Malhada Grande

22

TOMÉ DE SOUZA

Povoado Setor

23

ZENAIDO CARVALHO DOS SANTOS

Comunidade Lagoa do Canto

24

Colegio Estadual Plinio Carneiro da Silva

Rua Edmundo Alves - Centro
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ANEXO XV
GEORREFERENCIAMENTO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: WGBL4-X6ZA3-GFT2N-MKQLR

O presente documento pode conter assinaturas não ICP Brasil.
Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:
Valtieri Silva Serpa (CPF 017.663.101-17)
Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/WGBL4-X6ZA3-GFT2N-MKQLR
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate
.
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ROTAS VAN – TEOFILÂNDIA

ROTA 01 – LUCAS-BAIXÃO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.33), passa por LUCAS (Coordenadas X = 514002.38, Y = 8728966.94), passa pelo
PERNA MOLE (Coordenadas X = 516347.56, Y = 8727214.17), finalizando no povoado
BAIXÃO (Coordenadas X = 514996.24, Y = 8731380.83) percorrendo ao final de todas as
viagens de busca e entrega dos alunos o total de 66,9 km.

ROTA 02 – TUCA – LAGOA DO CANTO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500210.75, Y =
8729737.47), passa por PERNA MOLE (Coordenadas X = 516357.87, Y = 8727220.32), passa
por BAIXA QUEIMADA (Coordenadas X = 514828.42, Y = 8729505.72), passa por LUCAS
(Coordenadas X = 514012.70, Y = 8728973.08), finalizando em LAGOA DO CANTO
(Coordenadas X = 509683.26, Y = 8729957.87) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 76,34 km.

ROTA 03 – JUREMA – LAGOA DO CANTO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.39, Y =
8729731.38), passa por JUREMA (Coordenadas X = 511207.69, Y = 8731005.94), passa por
JUNCO (Coordenadas X = 510710.01, Y = 8733080.14), passa por BOM SUCESSO
(Coordenadas X = 508504.20, Y = 8731517.17), passa por LAGOA DO CANTO
(Coordenadas X = 509692.49, Y = 8729947.75) passa por MOTOQUEIROS (Coordenadas X
= 511078.91, Y = 8729710.24), passa por PEDRA DO COXO (Coordenadas X = 511014.60,
Y = 8728571.07) e finalizando em ARAÇAS (Coordenadas X = 508031.43, Y = 8729339.65)
percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 143,56 km.
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ROTA 04 – BOA VISTA – MALHA GRANDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo de GARAGEM (Coordenadas X = 500200.30, Y =
8729731.40), passa por MARIA PRETA (Coordenadas X = 499910.08, Y = 8726089.27),
passa por MALHADA GRANDE (Coordenadas X = 500645.27, Y = 8725906.39), passa por
BOA VISTA (Coordenadas X = 501878.32, Y = 8725814.76) finalizando em ROCINHA
(Coordenadas X = 500821.74, Y = 8728263.58) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 38,4 km.

ROTA 05 – PÉ DE SERRA - DEZENOVE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por PÉ DE SERRA (Coordenadas X = 506923.10, Y = 8738360.31), passa
por QUITOLA (Coordenadas X = 506139.67, Y = 8732117.21), passa por ARATICUM
(Coordenadas X = 507603.09, Y = 8731371.38), passa por DEZENOVE (Coordenadas X =
508409.12, Y = 8732085.02), passa por PEDRA GRANDE (Coordenadas X = 508050.33, Y
= 8732901.15), passando por FOGO POUCO (Coordenadas X = 506139.67, Y = 8732117.21),
finalizando no povoado SETOR (Coordenadas X = 512932.75, Y = 8734959.04) percorrendo
ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 105,34 km.

ROTA 06 – JUREMA – SETOR
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por JUREMA (Coordenadas X = 511201.03, Y = 8730959.70), passa por
JUNTO I (Coordenadas X = 512470.68, Y = 8732725.48), passa por JUNCO II (Coordenadas
X = 510708.01, Y = 8733079.23) passa por JUNCO III (Coordenadas X = 510135.75, Y =
8734281.95), passando por ROÇA DE BAIXO (Coordenadas X = 510891.09, Y =
8734748.62), finalizando no povoado do SETOR (Coordenadas X = 512933.03, Y =
8734958.07) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
83,44 km.
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ROTA 07 – MACARIO – LAGOA DO RAMO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500202.96, Y =
8729730.09), passa por MACÁRIO (Coordenadas X = 502165.90, Y = 8722146.33), passa por
CABEÇA DA VACA (Coordenadas X = 501118.17, Y = 8722197.15) finalizando no povoado
LAGOA DE RAMOS (Coordenadas X = 503204.09, Y = 8723582.61) percorrendo ao final de
todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 32,92 km.

ROTA 08 – POÇO - LIMEIRA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por POÇO (Coordenadas X = 511849.94, Y = 8726792.02), passa por
PEDRA DO COXO (Coordenadas X = 510970.17, Y = 8728562.68), e finalizando no povoado
LIMEIRA (Coordenadas X = 510251.51, Y = 8726831.05) percorrendo ao final de todas as
viagens de busca e entrega dos alunos o total de 48,83 km.

ROTA 09 – OLHOS D’ AGUA – SETOR
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por OLHOS D’ AGUA (Coordenadas X = 519229.37, Y = 8737496.09),
passa por CALUMBI (Coordenadas X = 515615.76, Y = 8737330.21), passa por GRAVIÉ
(Coordenadas X = 515416.11, Y = 8734281.34), finalizando no povoado SETOR
(Coordenadas X = 512933.03, Y = 8734958.07) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 65,58 km.

ROTA 10 – CALUMBI - SETOR
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por CALUMBI (Coordenadas X = 515615.76, Y = 8735150.49), passa por
MALHADINHA (Coordenadas X = 518278.91, Y = 8738036.97), passa por SERRA
BRANCA (Coordenadas X = 516738.64, Y = 8739020.70), finalizando no povoado SETOR
(Coordenadas X = 512933.03, Y = 8734958.07) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 5,15 km.
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ROTA 11 – CABLOCO - SETOR
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por RIACHINHO (Coordenadas X = 514083.33, Y = 8737140.03), passa
por CABLOCO (Coordenadas X = 513953.11, Y = 8739048.28), finalizando no povoado
SETOR (Coordenadas X = 512933.18, Y = 8734949.68) percorrendo ao final de todas as
viagens de busca e entrega dos alunos o total de 71,86 km.

ROTA 12 – CALUMBI - SETOR
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por CALUMBI (Coordenadas X = 515615.76, Y = 8735150.49), passa por
RIACHINHO (Coordenadas X = 514083.33, Y = 8737140.03), passa por IPOEIRA
(Coordenadas X = 510024.03, Y = 8737173.76) finalizando no povoado SETOR (Coordenadas
X = 512933.18, Y = 8734949.68) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega
dos alunos o total de 156,68 km.

ROTA 13 – SITIO NOVO - IPOEIRA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por BONFIM (Coordenadas X = 509001.31, Y = 8740212.23), passa por
SITIO NOVO (Coordenadas X = 505216.35, Y = 8736794.92), passa por SAMAMBAIA
(Coordenadas X = 507667.52, Y = 8738278.89), passa por PÉ DE SERRA (Coordenadas X =
506649.72, Y = 8737426.18), passa por CARRANCUDO (Coordenadas X = 511879.31, Y =
8738712.49) e finalizando no povoado PAU DE COLHER (Coordenadas X = 505820.29, Y
= 8736111.14) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total
de 96,42 km.
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ROTA 14 – FLORES – MARIA PRETA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por FLORES (Coordenadas X = 500335.24, Y = 8726978.84), finalizando
no povoado MARIA PRETA (Coordenadas X = 499910.12, Y = 8726089.37) percorrendo ao
final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 11,64 km.

ROTA 15 – PÉ DE SERRA – BOM SUCESSO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por PÉ DE SERRA (Coordenadas X = 506923.10, Y = 8738360.31), passa
por QUITOLA (Coordenadas X = 506139.94, Y = 8732116.24), passa por ARATICUM
(Coordenadas X = 507603.37, Y = 8731370.41), e finalizando em BOM SUCESSO
(Coordenadas X = 508507.36, Y = 8731546.90) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 69,74 km.

ROTA 16 – SANTA VIRGINIA - SETOR
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por SANTA VIRGINIA (Coordenadas X = 526190.91, Y = 8722189.90),
finalizando em SETOR (Coordenadas X = 512933.03, Y = 8734958.07) percorrendo ao final
de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 106,34 km.

ROTA 17 – FLORES - SOCAVÃO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por MARIA PRETA (Coordenadas X = 499910.12, Y = 8726089.37),
passa por MALHADA GRANDE (Coordenadas X = 500645.27, Y = 8725906.39), passa por
TRES ZEQUINHA (Coordenadas X = 500966.09, Y = 8724018.94), passa por DOIS IRMÃOS
(Coordenadas X = 497361.36, Y = 8722743.71), passa por JANUARIO (Coordenadas X =
499294.06, Y = 8723951.02) e finalizando no povoado PAU D’ ARCO (Coordenadas X =
497519.94, Y = 8723764.84) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos
alunos o total de 89,62 km.
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ROTA 18 – ALECRIM – SOCAVÃO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por SOCAVÃO (Coordenadas X = 497066.42, Y = 8726720.98), passa
por ALECRIM (Coordenadas X = 496217.80, Y = 8725885.48), passa por GAMELEIRA
(Coordenadas X = 498470.67, Y = 8725881.43), finalizando em CAIÇARA (Coordenadas X
= 498792.74, Y = 8726954.52) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos
alunos o total de 42,62 km.

ROTA 19 – LAGOA DO CANTO – JUREMA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por LAGOA DO CANTO (Coordenadas X = 509683.27, Y = 8729957.89),
finalizando no povoado JUREMA (Coordenadas X = 511207.69, Y = 8731005.81) percorrendo
ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 34,18 km.

ROTA 20 – CAMPO GRANDE – SITIO NOVO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por CAMPO GRANDE (Coordenadas X = 505639.62, Y = 8733958.71),
passa por PAU DE COLHER (Coordenadas X = 505821.38, Y = 8736113.25), passa por
SAMAMBAIA (Coordenadas X = 507664.65, Y = 8738279.92), finalizando no povoado
SITIO NOVO (Coordenadas X = 505213.48, Y = 8736795.95) percorrendo ao final de todas
as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 59,33 km.
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ROTA 21 – FRONTEIRA – SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por FRONTEIRA (Coordenadas X = 503118.96, Y = 8728251.84), passa
por PAPAGAIO (Coordenadas X = 503700.96, Y = 8728314.86), passa por RUA DE CIMA
(Coordenadas X = 505458.29, Y = 8728240.93) finalizando em SEDE (Coordenadas X =
500200.42, Y = 8729731.42) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos
alunos o total de 40,18 km.

ROTA 22 – BAIXÃO – LIMEIRA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo de GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por BAIXÃO (Coordenadas X = 514996.26, Y = 8731380.78), passa por
TATA (Coordenadas X = 510371.45, Y = 8729121.54), finalizando em LIMEIRA
(Coordenadas X = 510251.51, Y = 8726831.05) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 77,74 km.

ROTA 23 – FLORES – MARIA PRETA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo de GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por FLORES (Coordenadas X = 500335.24, Y = 8726978.83), passa por
JANUARIA (Coordenadas X = 499297.28, Y = 8723947.21), passa MALHADA GRANDE
(Coordenadas X = 500645.27, Y = 8725906.39), finalizando no povoado MARIA PRETA
(Coordenadas X = 499910.12, Y = 8726089.37) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 40,08 km.
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ROTA 24 – LOGOA DO CANTO – JUREMA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por LAGOA DO CANTO (Coordenadas X = 509681.10, Y = 8729957.04),
passa por CAFUTI (Coordenadas X = 510030.92, Y = 8730492.14), passa por PITOMBA
(Coordenadas X = 509554.08, Y = 8731411.92) finalizando no povoado JUREMA
(Coordenadas X = 511207.69, Y = 8731005.81) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 32,02 km.
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ROTAS VAN – TEOFILÂNDIA

ROTA 01 – ZÉ VALERIO - CANTO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42), passa por ZÉ VALERIO (Coordenadas X = 492833.86, Y = 8737295.15),
finalizando no povoado CONTO (Coordenadas X = 494889.84, Y = 8734921.48) percorrendo
ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 38,82 km.

ROTA 02 – PEÕES - CANTO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500210.75, Y =
8729737.47), passa por PEÕES (Coordenadas X = 494582.37, Y = 8737795.33), passa por
TRES ESTRADAS (Coordenadas X = 496101.19, Y = 8735065.08), passa por LAGOA DO
BOI (Coordenadas X = 496078.04, Y = 8737330.21), finalizando em CANTO (Coordenadas
X = 494889.84, Y = 8734921.48) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega
dos alunos o total de 84,19 km.

ROTA 03 – SITIO NOVO – BOM SUCESSO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.39, Y =
8729731.38), passa por SITIO NOVO (Coordenadas X = 505213.48, Y = 8736795.95), passa
por CAMPO GRANDE (Coordenadas X = 505639.62, Y = 8733958.71), passa por PEDRA
GRANDE (Coordenadas X = 508050.59, Y = 8732900.14), passa por DEZENOVE
(Coordenadas X = 508409.18, Y = 8732084.17), finalizando em BOM SUCESSO
(Coordenadas X = 508507.35, Y = 8731546.76) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 69,24 km.
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ROTA 04 – SEDE – ROCINHA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo de GARAGEM (Coordenadas X = 500200.30, Y =
8729731.40), passa por QUILOMBO (Coordenadas X = 501611.98, Y = 8727735.20),
finalizando em ROCINHA (Coordenadas X = 500821.63, Y = 8728263.50) percorrendo ao
final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 13,36 km.

ROTA 05 – IPOEIRA - SETOR
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por IPOEIRA (Coordenadas X = 510024.03, Y = 8737173.76), passa por
SAMAMBAIA (Coordenadas X = 507664.65, Y = 8738279.92), passa por PÉ DE SERRA
(Coordenadas X = 506400.99, Y = 8736424.04), finalizando no povoado SETOR
(Coordenadas X = 512933.03, Y = 8734958.07) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 103,97 km.
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ROTAS CARRO DE PASSEIO – TEOFILÂNDIA

ROTA 01 – PERNA MOLE - SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42), passa por PERNA MOLE (Coordenadas X = 516344.68, Y = 8727213.56), passa
por BAIXÃO (Coordenadas X = 514996.26, Y = 8731380.78), finalizando na SEDE
(Coordenadas X = 500200.43, Y = 8729731.42) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 86,12 km.

ROTA 02 – ZÉ VALERIO - SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por ZÉ VALERIO (Coordenadas X = 492833.86, Y = 8737295.15), passa
por CANTO (Coordenadas X = 494889.84, Y = 8734921.48), finalizando em SEDE
(Coordenadas X = 500200.42, Y = 8729731.42) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 74,27 km.

ROTA 03 – SETOR - SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.39, Y =
8729731.38), passa por RIACHINHO (Coordenadas X = 514083.33, Y = 8737140.03), passa
por SETOR (Coordenadas X = 512933.33, Y = 8734941.29), passa por DEZENOVE
(Coordenadas X = 508409.18, Y = 8732084.17), passa por FOGO POUCO (Coordenadas X =
508087.94, Y = 8733826.69), finalizando em SEDE (Coordenadas X = 500200.39, Y =
8729731.38) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
88,5 km.

www.vrvengenharia.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UVXIRJ2N2BYJOX/PAKABGW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/6NQTL-SZE5K-BWDWG-WY4P5.

Teofilândia

Quinta-feira
3 de Março de 2022
204 - Ano - Nº 2901

Fone: (075) 3261-6433 / 9876-2151
valtieri@vrvengenharia.com.br

ROTA 04 – SETOR – APAE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo de GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por SETOR (Coordenadas X = 512933.03, Y = 8734958.07), passa por
GRAVIE (Coordenadas X = 515350.11, Y = 8734278.22), passa por BAIXÃO (Coordenadas
X = 514996.26, Y = 8731380.78), passa por FOGO POUCO (Coordenadas X = 508087.92, Y
= 8733826.70), finalizando em SEDE (Coordenadas X = 500200.42, Y = 8729731.42)
percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 92,33 km.

ROTA 05 – MALHA GRANDE – TRES ZEQUINHA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por MALHADA GRANDE (Coordenadas X = 500645.27, Y =
8725906.39), passa por BOA VISTA (Coordenadas X = 501874.49, Y = 8725817.04),
finalizando no povoado TRES ZEQUINHA (Coordenadas X = 500966.09, Y = 8724018.94)
percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 24,22 km.

ROTA 06 – SETOR – SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo de GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por SETOR (Coordenadas X = 512933.03, Y = 8734958.07), passa por
RIACHINHO (Coordenadas X = 514083.33, Y = 8737140.03), passa por JUNCO I
(Coordenadas X = 512470.68, Y = 8732725.48), finalizando em SEDE (Coordenadas X =
500200.42, Y = 8729731.42) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos
alunos o total de 75,72 km.
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ROTA 07 – VARGE DE BAIXO – MIRANTE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo de GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por VARGE DE BAIXO (Coordenadas X = 507713.79, Y = 8724739.58),
passa por MIRANTE (Coordenadas X = 508023.83, Y = 8726550.83), passa por BAR BIG
BIG (Coordenadas X = 506667.49, Y = 8728235.48), passa por ESCORREGO (Coordenadas
X = 507776.75, Y = 8728363.43), finalizando no povoado MIRANTE (Coordenadas X =
508023.83, Y = 8726550.83) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos
alunos o total de 39,04 km.

ROTA 08 – VARGINHA – LUCAS
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo de GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por PERNA MOLE (Coordenadas X = 516344.68, Y = 8727213.56), passa
por VARGINHA (Coordenadas X = 514335.46, Y = 8725659.95), finalizando em LUCAS
(Coordenadas X = 514003.25, Y = 8728963.21) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 55,12 km.
ROTA 09 – QUITOLA – SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo de GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por QUITOLA (Coordenadas X = 506138.64, Y = 8732126.13),
finalizando em SEDE (Coordenadas X = 500200.42, Y = 8729731.42) percorrendo ao final de
todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 16,61 km.
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ROTAS ONIBUS ESCOLAR – TEOFILÂNDIA

ROTA 01 – FLORES - SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42), passa por FLORES (Coordenadas X = 500335.24, Y = 8726978.84), passa por
MARIA PRETA (Coordenadas X = 499910.12, Y = 8726089.37), passa por JANUARIA
(Coordenadas X = 498930.41, Y = 8724826.61), passa por GAMELEIRA (Coordenadas X =
498467.74, Y = 8725880.54), passa por MORRINHO (Coordenadas X = 496192.67, Y =
8727586.33), finalizando na SEDE (Coordenadas X = 500200.43, Y = 8729731.42)
percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 99,55 km.

ROTA 02 – BARREIRO - SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por BARREIRO (Coordenadas X = 502591.52, Y = 8736213.00), passa
por SITIO NOVO (Coordenadas X = 505210.04, Y = 8736795.09), passa por SAMAMBAIA
(Coordenadas X = 507664.65, Y = 8738279.92), passa por BOA ESPERANÇA (Coordenadas
X = 501428.90, Y = 8733252.99), finalizando em SEDE (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
100,44 km.

ROTA 03 – BAIXÃO - SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.39, Y =
8729731.38), passa por BAIXÃO (Coordenadas X = 514996.26, Y = 8731380.78), passa por
BAIXA QUEIMADA (Coordenadas X = 514826.77, Y = 8729505.87), passa por LUCAS
(Coordenadas X = 514002.51, Y = 8728966.98), passa por LAGOA DO CANTO
(Coordenadas X = 509683.27, Y = 8729957.89), passa por BRASA (Coordenadas X =
505458.19, Y = 8728483.38), finalizando na SEDE (Coordenadas X = 500200.39, Y =
8729731.38) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
157,76 km.
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ROTA 04 – FOGO POUCO - SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo de GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por SETOR (Coordenadas X = 512933.03, Y = 8734958.07), passa por
GRAVIE (Coordenadas X = 515350.11, Y = 8734278.22), passa por BAIXÃO (Coordenadas
X = 514996.26, Y = 8731380.78), passa por FOGO POUCO (Coordenadas X = 508087.92, Y
= 8733826.70), finalizando em SEDE (Coordenadas X = 500200.42, Y = 8729731.42)
percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 92,33 km.

ROTA 05 – LAGOA DO RAMO - SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por LAGOA DO RAMO (Coordenadas X = 503204.33, Y = 8723583.84),
passa por CABEÇA DA VACA (Coordenadas X = 501119.69, Y = 8722189.90), passa por
MARIA TATINHO (Coordenadas X = 501247.56, Y = 8726128.18), finalizando na SEDE
(Coordenadas X = 500200.42, Y = 8729731.42) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 90,54 km.
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ROTAS MICRO ONIBUS – TEOFILÂNDIA

ROTA 01 – TOMBO – SETOR
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42), passa por TOMBO (Coordenadas X = 514888.69, Y = 8729995.14), passa por
MURICI (Coordenadas X = 516476.45, Y = 8729569.93), passa por GRAVIÉ (Coordenadas
X = 515353.16, Y = 8734268.30), finalizando no povoado SETOR (Coordenadas X =
512933.03, Y = 8734958.07) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos
alunos o total de 105,64 km.

ROTA 02 – MURICI - BAIXÃO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por MURICI (Coordenadas X = 516476.45, Y = 8729569.93), passa por
TOMBO (Coordenadas X = 514894.64, Y = 8729982.96), finalizando no povoado BAIXÃO
(Coordenadas X = 514996.26, Y = 8731380.78) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 43,50 km.

ROTA 03 – JUNCO - SETOR
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.39, Y =
8729731.38), passa por JUNCO II (Coordenadas X = 510708.01, Y = 8733079.23), passa por
ROÇA DE BAIXO (Coordenadas X = 510850.86, Y = 8734774.18), finalizando no povoado
SETOR (Coordenadas X = 512933.03, Y = 8734958.07) percorrendo ao final de todas as
viagens de busca e entrega dos alunos o total de 62,10 km.
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ROTA 04 – TRES ZEQUINHA – MARIA PETRA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo de GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por TRES ZEQUINHA (Coordenadas X = 500966.09, Y = 8724018.94),
passa por SOCAVÃO (Coordenadas X = 497066.42, Y = 8726720.98), passa por PAU
D´ARCO (Coordenadas X = 497524.70, Y = 8723802.58), passa por JANUARIA
(Coordenadas X = 498932.23, Y = 8724821.14), passa por MALHADA GARNDE
(Coordenadas X = 500645.27, Y = 8725906.39), finalizando no povoado MARIA PRETA
(Coordenadas X = 499910.12, Y = 8726089.37) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 89,34 km.

________________________________
Valtieri Silva Serpa
Técnico em Agrimensura
CFT: 0176631011-7

www.vrvengenharia.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UVXIRJ2N2BYJOX/PAKABGW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/6NQTL-SZE5K-BWDWG-WY4P5.

Teofilândia

Quinta-feira
3 de Março de 2022
210 - Ano - Nº 2901

Fone: (075) 3261-6433 / 9876-2151
valtieri@vrvengenharia.com.br

ROTAS PROFESSORES – TEOFILÂNDIA

ROTA 01 – SEDE - BAIXÃO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42), passa por VILA (Coordenadas X = 499868.87, Y = 8731233.22), passa por
DEZENOVE (Coordenadas X = 508409.18, Y = 8732084.17), passa por JUREMA
(Coordenadas X = 511207.69, Y = 8731005.81), finalizando no povoado BAIXÃO
(Coordenadas X = 514992.19, Y = 8731382.18) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 107,66 km.

ROTA 02 – SEDE - SETOR
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por VILA (Coordenadas X = 499868.87, Y = 8731233.22), passa por
CIDADE NOVA (Coordenadas X = 500223.27, Y = 8731145.32),passa por ALGAROBAS
(Coordenadas X = 500116.68, Y = 8730818.03), passa pór PATOS (Coordenadas X =
501049.55, Y = 8730032.21), finalizando em SETOR (Coordenadas X = 512933.03, Y =
8734958.07) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
37,70 km.

ROTA 03 – SEDE - SETOR
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por VILA (Coordenadas X = 499868.87, Y = 8731233.22), passa por
CIDADE NOVA (Coordenadas X = 500223.27, Y = 8731145.32),passa por ALGAROBAS
(Coordenadas X = 500116.68, Y = 8730818.03), passa pór PATOS (Coordenadas X =
501049.55, Y = 8730032.21), finalizando em SETOR (Coordenadas X = 512933.03, Y =
8734958.07) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
37,70 km.
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ROTA 04 – SEDE - CANTO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo de GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por VACA DE LEITE (Coordenadas X = 500233.78, Y = 8729944.43),
passa por VILA (Coordenadas X = 499894.15, Y = 8731220.20), passa por GATO
(Coordenadas X = 498652.20, Y = 8736312.81), finalizando no povoado CANTO
(Coordenadas X = 494889.84, Y = 8734921.48) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 55,70 km.

ROTA 05 – OLARIA - SOCAVÃO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por OLARIA (Coordenadas X = 499089.09, Y = 8729565.00), passa por
MALHADA GRANDE (Coordenadas X = 500645.27, Y = 8725906.39), passa por MARIA
PRETA (Coordenadas X = 499910.12, Y = 8726089.37), finalizando no povoado SOCAVÃO
(Coordenadas X = 497066.42, Y = 8726720.98) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 46,90 km.

ROTA 06 – VILA - IPOEIRA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por VILA (Coordenadas X = 510708.01, Y = 8733079.23), passa por
BARREIRO (Coordenadas X = 510850.86, Y = 8734774.18), finalizando no povoado
IPOEIRA (Coordenadas X = 512933.03, Y = 8734958.07) percorrendo ao final de todas as
viagens de busca e entrega dos alunos o total de 71,91 km.

ROTA 07 – GAMELEIRA - SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por GAMELEIRA (Coordenadas X = 498467.73, Y = 8725880.46), passa
por TRES ZEQUINHA (Coordenadas X = 500968.61, Y = 8723583.84), passa por LAGOA
DO RAMOS (Coordenadas X = 503204.33, Y = 8739020.70), passa por ROCINHA
(Coordenadas X = 500778.40, Y = 8728311.49), finalizando na SEDE (Coordenadas X =
500200.42, Y = 8729731.42) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos
alunos o total de 78,00 km.
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ROTA 08 – SEDE - CANTO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo de GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por VACA DE LEITE (Coordenadas X = 500233.78, Y = 8729944.43),
passa por VILA (Coordenadas X = 499894.15, Y = 8731220.20), passa por GATO
(Coordenadas X = 498652.20, Y = 8736312.81), finalizando no povoado CANTO
(Coordenadas X = 494889.84, Y = 8734921.48) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 55,70 km.
ROTA 09 – VILA - SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por VILA (Coordenadas X = 499868.87, Y = 8731233.22), passa por
CIDADE NOVA (Coordenadas X = 500223.27, Y = 8731145.32),passa por ALGAROBAS
(Coordenadas X = 500116.68, Y = 8730818.03), passa pór PATOS (Coordenadas X =
501049.55, Y = 8730032.21), finalizando em SETOR (Coordenadas X = 512933.03, Y =
8734958.07) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
37,70 km.
ROTA 10 – SEDE – LAGOA DO CANTO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), finalizando na LAGOA DO CANTO (Coordenadas X = 509683.27, Y =
8729957.89) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
45,80 km.
ROTA 11 – MIRANTE - LIMEIRA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por MIRANTE (Coordenadas X = 508023.89, Y = 8726550.72),
finalizando em LIMNEIRA (Coordenadas X = 510251.51, Y = 8726831.05) percorrendo ao
final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 38,60 km.
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ROTA 12 – SEDE – LAGOA DO CANTO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por FRONTEIRA (Coordenadas X = 503123.49, Y = 8728254.80),
finalizando no povoado LAGOA DO CANTO (Coordenadas X = 509683.27, Y = 8729957.89)
percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 50,30 km.

________________________________
Valtieri Silva Serpa
Técnico em Agrimensura
CFT: 0176631011-7
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ROTAS CRECHE – TEOFILÂNDIA

ROTA 01 – JANUARIA - SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42), passa por JANUARIA (Coordenadas X = 499294,10, Y = 8723951,00), passa
por MARIA PRETA (Coordenadas X = 499910.12, Y = 8726089.37), passa por MALHADA
GRANDE (Coordenadas X =500645,27 , Y = 8725906,39), finalizando na SEDE
(Coordenadas X = 500200.43, Y = 8729731.42) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 47,90 km.

ROTA 02 – MALHADA GRANDE - SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por MALHADA GRANDE (Coordenadas X =500645,27 , Y =
8725906,39) passa por MARIA TATINHO (Coordenadas X = 501247,60, Y = 8726128,09),
passa por LAGOA DE RAMO (Coordenadas X = 503202,69, Y = 8723584,05), passa por
MACARIO (Coordenadas X = 502166,01, Y = 8722147,48), passa por CABEÇA DA VACA
(Coordenadas X = 501112,80, Y = 8722229,70), finalizando em SEDE (Coordenadas X =
500200.42, Y = 8729731.42) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos
alunos o total de 73,60 km.

ROTA 03 – VARGINHA - SETOR
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.39, Y =
8729731.38), passa por BAIXA QUEIMADA (Coordenadas X = 514826,77, Y = 8729505,87),
passa por PEDRA DO MOCÓ (Coordenadas X = 513828,28, Y = 8729501,42), passa por
LUCAS (Coordenadas X = 514002.51, Y = 8728966.98) , finalizando no setor (Coordenadas
X = 512933,03, Y = 8734958,07) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega
dos alunos o total de 96,80 km.
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ROTA 04 – OLHOS D’AGUA - SETOR
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42), passa por OLHOS D’ÁGUA (Coordenadas X = 519229,98, Y = 8737594,43),
passa por PAU SECO (Coordenadas X = 520232,81, Y = 8742426,70), passa por
CATINGUINHA (Coordenadas X = 519474,33, Y = 8739002,86), passa por CALUMBI
(Coordenadas X = 515615,76, Y = 8735150,49), passa por GRAVIÉ (Coordenadas X =
515470.11, Y = 8734298,01), finalizando no SETOR (Coordenadas X = 512933,03, Y =
8734958,07) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
121,70 km.

ROTA 05 – ARAÇAS - BRASA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por ARAÇÁS (Coordenadas X = 508022,21, Y = 8729349,78), passa por
LAGOA DO CANTO (Coordenadas X = 509683,27 , Y = 8729957,89), passa por POÇO
(Coordenadas X = 511849,94, Y = 8726792,02), passa por LIMEIRA (Coordenadas X =
510252,53 , Y = 8726821,79), passa por POMBAL (Coordenadas X = 509663,31, Y =
8724743,71), passa por ESCORREGO (Coordenadas X = 507776,76 , Y = 8728363,43 ), passa
por VARGEM VELHA (Coordenadas X = 507242,01, Y = 8727985,31), , finalizando em
BRASA (Coordenadas X = 505458,19, Y = 8728483,38) percorrendo ao final de todas as
viagens de busca e entrega dos alunos o total de 98,70 km.

ROTA 06 – JUREMA - BRASA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.39, Y =
8729731.38), passa por JUREMA (Coordenadas X = 511207,69, Y = 873105,81), passa por
BAR DOS MOTOQUEIROS (Coordenadas X = 511070,37, Y = 8729716,59), passa por
LAGOA DO CANTO (Coordenadas X = 509683.27, Y = 8729957.89), passa por RAMO DE
DOMINGO (Coordenadas X = (508731,31, Y = 8730507,51), passa por ARAÇAS
(Coordenadas X = 508022,21, Y = 8729349,78), passa por BRASA (Coordenadas X =
505458,19, Y = 8728483,38) passa por QUITOLA (Coordenadas X = 506139,94 , Y =
8732116,24), passa por ARATICUM (Coordenadas X = 507603,37, Y = 8731370,41)
finalizando em BRASA (Coordenadas X = 505458,19, Y = 8728483,38) percorrendo ao final
de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 114,10 km.
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ROTA 07 – SEDE - SETOR
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42), passa por VILA (Coordenadas X = 499868,87, Y = 8731233,22), passa por
VACA DE LEITE (Coordenadas X = 500241,87, Y = 8729937,00), passa por BRASA
(Coordenadas X = 505458,19, Y = 8728483,38), finalizando no SETOR (Coordenadas X =
512933,03, Y = 8734958,07) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos
alunos o total de 91,80 km.

ROTA 08 – PEDRA DO COXO - BRASA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por PEDRA DO COXO (Coordenadas X = 511311,27, Y = 8726963,22),
passa por LIMEIRA (Coordenadas X = 510244,60, Y = 8726805,40), passa por LAGOA DO
CANTO (Coordenadas X = 509683.27, Y = 8729957.89), passa por ARAÇÁS (Coordenadas
X = 508022,21, Y = 8729349,78), passa por ESCORREGO (Coordenadas X = 507776,76 , Y
= 8728363,43), finalizando em BRASA (Coordenadas X = 505458.19, Y = 8728483.38)
percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 79,20 km.

ROTA 09 – IPOEIRA - SETOR
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.39, Y =
8729731.38), passa por IPOEIRA (Coordenadas X = 510024,03, Y = 8737173,76), passa por
ROÇA DE BAIXO (Coordenadas X = 510888,90, Y = 8734742,93), finalizando no SETOR
(Coordenadas X = 512933,03, Y = 8734958,07) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 56,30 km.
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ROTA 10 – ROCA DE BAIXO - SETOR
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42), passa por JUNCO II (Coordenadas X = 510708,01, Y = 8733079,23), passa por
ROÇA DE BAIXO (Coordenadas X = 510888,90, Y = 8734742,93), finalizando na SETOR
(Coordenadas X = 512933,03, Y = 8734958,07) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 56,20 km.

ROTA 11 – BARREIRO - PEDRINHAS
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por BARREIRO (Coordenadas X = 502591.52, Y = 8736213.00), passa
por BOA ESPERANÇA (Coordenadas X = 501439,26, Y = 8733245,22), passa por XIQUEXIQUE (Coordenadas X = 501837,35, Y = 8733847,91), finalizando em PEDRINHAS
(Coordenadas X = 500438,53, Y = 8731028,77) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 39,0 km.

ROTA 12 – VILA - BRASA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.39, Y =
8729731.38), passa por VILA (Coordenadas X = 499868,87, Y = 8731233,22), passa por
MALHADA GRANDE (Coordenadas X = 500645,27, Y = 8725906,39), passa por BOA
VISTA (Coordenadas X = 501878,25, Y = 8725814,66), passa por ROCINHA (Coordenadas
X = 500863,63, Y = 8728219,61), finalizando na BRASA (Coordenadas X = 505458.19, Y =
8728483.38)percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
75,30 km.

www.vrvengenharia.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UVXIRJ2N2BYJOX/PAKABGW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/6NQTL-SZE5K-BWDWG-WY4P5.

Teofilândia

Quinta-feira
3 de Março de 2022
218 - Ano - Nº 2901

Fone: (075) 3261-6433 / 9876-2151
valtieri@vrvengenharia.com.br

ROTA 13 – GATO - CANTO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.39, Y =
8729731.38), passa por GATO (Coordenadas X = 498652,20, Y = 8736312,81), passa por
PEÕES (Coordenadas X = 494582,37 , Y = 8737795,33), passa por ZÉ VALÉRIO
(Coordenadas X = 492833,86 , Y = 8737295,15), passa por SERROTE (Coordenadas X =
498604,68, Y = 8734354,34), passa por CANTO (Coordenadas X = 494889,84, Y =
8734921,48), finalizando no GATO (Coordenadas X = 498652,20, Y = 8736312,81)
percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 113,40 km.

_______________________
Valtieri Silva Serpa
Técnico em Agrimensura
CFT: 0176631011-7
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ROTAS PRÉ ESCOLA – TEOFILÂNDIA

ROTA 01 – JUREMA – LAGOA DO CANTO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42), passa por JUREMA (Coordenadas X = 511207,69, Y = 8731005,81), passa por
PEDRA DO COXO (Coordenadas X = 510970,17, Y = 8728562,68), finalizando na LAGOA
DO CANTO (Coordenadas X = 509683,27, Y = 8729957,89) percorrendo ao final de todas as
viagens de busca e entrega dos alunos o total de 49,40 km.

ROTA 02 – LOPES - BRASA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por LOPES (Coordenadas X = 507809,56, Y = 8727415,04), passa por
CAATINGA DE CHEIRO (Coordenadas X = 507055,30, Y = 8729418,87), passa por
VARGEM VELHA (Coordenadas X = 507055,30, Y = 8729418,87), finalizando em BRASA
(Coordenadas X = 505458,19, Y = 8728483,38) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 50,10 km.

ROTA 03 – CAATINGA DE CHEIRO - DEZENOVE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.39, Y =
8729731.38), passa por CAATINGA DE CHEIRO (Coordenadas X = 507050,41 , Y =
8729423,10), passa por ARAÇÁS (Coordenadas X = 508022,21, Y = 8729349,78), passa por
CAPITÃO (Coordenadas X = 508767,31, Y = 8728545,33), finalizando na DEZENOVE
(Coordenadas X = 508409,18, Y = 8732084,17) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 43,80 km.
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ROTA 04 – GIRAL – DUDA GATO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo de GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por GIRAL (Coordenadas X = 512048,28, Y = 8730142,94), passa por
LIMEIRA (Coordenadas X = 510251,51, Y = 8726831,05), passa por TATA (Coordenadas X
= 510371,45 , Y = 8729121,54), passa por LAGOA DO CANTO (Coordenadas X =
509683,27, Y = 8729957,89), passa por ARAÇÁS (Coordenadas X = 50804,46 , Y =
8729335,79), passa por CAPITÃO (Coordenadas X = 508767,31 , Y = 8728545,33)
finalizando em DUDA GATO (Coordenadas X = 508767,31 , Y = 8728545,33) percorrendo
ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 88,10 km.

ROTA 05 – RUA DE CIMA - BRASA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por RUA DE CIMA (Coordenadas X = 505460,43, Y = 8728242,13), passa
por BOLA VERDE (Coordenadas X = 502271,84, Y = 8729585,30), passa por FRONTEIRA
(Coordenadas X = 503119,56, Y = 8728252,47), passa por LINDA AURORA (Coordenadas
X = 502461,67 , Y = 8729063,41) finalizando na BRASA (Coordenadas X = 505458,19, Y =
8728483,38) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
79,90 km.

ROTA 06 – JUNCO II - JUREMA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por JUREMA (Coordenadas X = 511207,69, Y = 8731005,81), passa por
JUREMA DE BAIXO (Coordenadas X = 510619,86, Y = 8731789,06), passa por JUNCO II
(Coordenadas X = 510708,01, Y = 8733079,23), passa por LAGOA DO CANTO
(Coordenadas X = 509683,27 , Y = 8729957,89) finalizando na JUREMA (Coordenadas X =
511207,69, Y = 8731005,81) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos
alunos o total de 101,10 km.
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ROTA 07 – DEZENOVE – LAGOA DO CANTO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por DEZENOVE (Coordenadas X = 508409,18, Y = 8732084,17), passa
por ARATICUM (Coordenadas X = 507603,37 , Y = 8731370,41), passa por CAATINGA DE
CHEIRO (Coordenadas X = 507050,41, Y = 8729423,10), passa por QUITOLA (Coordenadas
X = 506160,98, Y = 8732104,43), passa por ALTO ALEGRE (Coordenadas X = 507916,95,
Y = 8730373,01) finalizando na LAGOA DO CANTO (Coordenadas X = 509684,91, Y =
8729956,03) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
73,70 km.

ROTA 08 – JUNCO II - IPOEIRA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por JUNCO II (Coordenadas X = 510708,01, Y = 8733079,23), passa por
ROÇA DE BAIXO (Coordenadas X = 510888,90 Y = 8734742,93), passa por SETOR
(Coordenadas X = 512933,03 , Y = 8734958,07), finalizando na IPOEIRA (Coordenadas X =
510024,03, Y = 8737173,76) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos
alunos o total de 75,40 km.

ROTA 09 – SEDE - BARREIRO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por SEDE (Coordenadas X = 500200.42, Y = 8729731.42), passa por
BARREIRO (Coordenadas X = 502591,52 , Y = 87366213,00), passa por SÍTIO NOVO
(Coordenadas X = 505213,48 , Y = 8736795,95), passa por PÉ DE SERRA (Coordenadas X =
506400,99 , Y = 8736424,04), finalizando na BARREIRO (Coordenadas X = 502591,52 , Y =
87366213,00) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
32,00 km.
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ROTAS NOVAS – TEOFILÂNDIA
ROTA 01 – SITIO NOVO- IPOEIRA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42), passa por SITIO NOVO (Coordenadas X = 505213.48, Y = 8736795.95), passa
por SAMAMBAIA (Coordenadas X = 507664.65, Y = 8738279.92), finalizando na IPOEIRA
(Coordenadas X = 510024.03, Y = 8737173.76) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 39,30 km.

ROTA 02 – JUNCO II - IPOEIRA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por JUNTO II (Coordenadas X = 510708.01, Y = 8733079.23), passa por
JUNCO III (Coordenadas X = 510143.92, Y = 8734205.11), finalizando em IPOEIRA
(Coordenadas X = 510024.03, Y = 8737173.76) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 48,80 km.

ROTA 03 – BAIXÃO - SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.39, Y =
8729731.38), passa por DEZENOVE (Coordenadas X = 514996.26, Y = 8731380.78), passa
por FOGO POUCO (Coordenadas X = 514826.77, Y = 8729505.87), finalizando no povoado
QUIOLA (Coordenadas X = 500200.39, Y = 8729731.38) percorrendo ao final de todas as
viagens de busca e entrega dos alunos o total de 52,40 km.

ROTA 04 – ARATICUM – QUITOLA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo de GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por ARATICUM (Coordenadas X = 507603.37, Y = 8731370.41),
finalizando em QUITOLA (Coordenadas X = 506139.94, Y = 8732116.24) percorrendo ao
final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 28,00 km.
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ROTA 05 – PERNA MOLE - BAIXÃO
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por PERNA MOLE (Coordenadas X = 503204.33, Y = 8723583.84), passa
por LUCAS (Coordenadas X = 501119.69, Y = 8722189.90), finalizando no povoado
BAIXÃO (Coordenadas X = 500200.42, Y = 8729731.42) percorrendo ao final de todas as
viagens de busca e entrega dos alunos o total de 48,50 km.

ROTA 06 – JUNCO II - SETOR
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por JUNCO II (Coordenadas X = 510708.01, Y = 8733079.23), passa por
ROÇA DE BAIXO (Coordenadas X = 510850.86, Y = 8734774.18), finalizando no povoado
SETOR (Coordenadas X = 512933.03, Y = 8734958.07) percorrendo ao final de todas as
viagens de busca e entrega dos alunos o total de 74,50 km.

ROTA 07 – CALUMBI - SETOR
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por CALUMBI (Coordenadas X = 515615.76, Y = 8735150.49), passa por
MALHADINHA (Coordenadas X = 518278.91, Y = 8738036.97), passa por SERRA
BRANCA (Coordenadas X = 516738.64, Y = 8739020.70), finalizando no povoado SETOR
(Coordenadas X = 512933.03, Y = 8734958.07) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 104,01 km.

ROTA 08 – BOM SUCESSO - QUITOLA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por BOM SUCESSO (Coordenadas X = 508507.36, Y = 8731546.90),
passa por FOGO POUCO (Coordenadas X = 508087.92, Y = 8733826.70), finalizando no
povoado QUITOLA (Coordenadas X = 506139.94, Y = 8732116.24) percorrendo ao final de
todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 57,09 km.
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ROTA 09 – FRONTEIRA - SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por FRONTEIRA (Coordenadas X = 503118.96, Y = 8728251.84), passa
por PAPAGAIO (Coordenadas X = 503700.96, Y = 8728314.86), passa por RUA DE CIMA
(Coordenadas X = 505458.29, Y = 8728240.93), finalizando na SEDE (Coordenadas X =
500200.42, Y = 8729731.42) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos
alunos o total de 40,10 km.
ROTA 11 – BARREIRO - SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por BARREIRO (Coordenadas X = 502591.52, Y = 8736213.00), passa
por BOA ESPERANÇA (Coordenadas X = 501425.94, Y = 8733255.37), passa por VILA
(Coordenadas X = 499868.87, Y = 8731233.22), passa por CIDADE NOVA (Coordenadas X
= 500298.37, Y = 8731138.12), finalizando na SEDE (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
60,40 km.
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ROTAS ENSINO FUNDAMENTAL – TEOFILÂNDIA
ROTA 01 – SITIO NOVO - IPOEIRA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42), passa por SITIO NOVO (Coordenadas X = 505213,48, Y = 8736795,95), passa
por SAMAMBAIA (Coordenadas X = 507664,65, Y = 8738279,92), finalizando na IPOEIRA
(Coordenadas X = 510024,03, Y = 8737173,76) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 35,30 km.

ROTA 02 – SEDE - SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por ROCINHA (Coordenadas X = 500821,63 , Y = 8728263,50), passa por
OLARIA (Coordenadas X = 500821,63 , Y = 8728262,50), passa por MATADOURO
(Coordenadas X = 499484,83 , Y = 8729988,55), passa por AREAL (Coordenadas X =
501908,07, Y = 8731751,48), passa por PATOS (Coordenadas X = 501050,90, Y =
8730032,68), passa por BOLA VERDE (Coordenadas X = 502293,12, Y = 8729619,00), passa
por PATOS (Coordenadas X = 501050,90 , Y = 8730032,68) finalizando em SEDE
(Coordenadas X = 500200.42, Y = 8729731.42) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 123,60 km.

ROTA 03 – BRASA - SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.39, Y =
8729731.38), passa por BRASA (Coordenadas X = 505458,19 , Y = 8728483,38), passa por
VARGEM VELHA (Coordenadas X = 507343,01, Y = 8727941,02), passa por LIMEIRA
(Coordenadas X = 510251,51, Y = 8726831,05), passa por LAGOA DO CANTO
(Coordenadas X = 509683.27, Y = 8729957.89), finalizando na SEDE (Coordenadas X =
500200.39, Y = 8729731.38) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos
alunos o total de 134,90 km.
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ROTAS PROFESSOR - COORDENADOR – TEOFILÂNDIA

ROTA 01 – SEDE - LIMEIRA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42), passa por SEDE (Coordenadas X = 500200.43, Y = 8729731.42), passa por
LIMEIRA (Coordenadas X = 510251,51 , Y = 8726831,05), passa por DEZENOVE
(Coordenadas X = 508409,18 , Y = 8732084,17), passa por LAGOA DO CANTO
(Coordenadas X = 509683,27 , Y = 8729957,89 ), passa por MIRANTE (Coordenadas X =
508023,83 , Y = 8726550,83), passa por SEDE (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42), finalizando na LIMEIRA (Coordenadas X = 510251,51 , Y = 8726831,05)
percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 172,80 km.
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ROTAS PRÉ ESCOLA - CRECHE – TEOFILÂNDIA
ROTA 01 – POÇO - LIMEIRA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42), passa por POÇO (Coordenadas X = 5Q1849,94, Y = 8726792,02), passa por
PEDRA DO COXO (Coordenadas X = 510970,17, Y = 8728562,68), finalizando na LIMEIRA
(Coordenadas X = 510251,51, Y = 8726831,05) percorrendo ao final de todas as viagens de
busca e entrega dos alunos o total de 48,80 km.

ROTA 02 – BAIXÃO - LIMEIRA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.42, Y =
8729731.42), passa por BAIXÃO (Coordenadas X = 514996,26, Y = 8731380,78), passa por
LIMEIRA (Coordenadas X = 510251,51 , Y = 8726831,05), passa por TATA (Coordenadas X
= 510371,45 , Y = 8729121,54), finalizando em LIMEIRA (Coordenadas X = 510251,51 , Y
= 8726831,05) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total
de 77,70 km.

ROTA 03 – FRONTEIRA - SEDE
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.39, Y =
8729731.38), passa por FRONTEIRA (Coordenadas X = 503118,96, Y = 8728251,84), passa
por PAPAGAIO (Coordenadas X = 503700,96, Y = 8728314,86), passa por RUA DE CIMA
(Coordenadas X = 505458,29, Y = 8728240,93), finalizando na SEDE (Coordenadas X =
500200.39, Y = 8729731.38) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos
alunos o total de 40,10 km.
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INTERMUNICIPAL – TEOFILÂNDIA

ROTA 01 – TEOFILANDIA – CETEP (Serrinha)
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42) finalizando em CETEP de SERRINHA (Coordenadas X = 500353.69, Y =
8708386.08) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
46,3 km.

ROTA 02 – TEOFILANDIA – CETEP (Serrinha)
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42) finalizando em CETEP de SERRINHA (Coordenadas X = 500353.69, Y =
8708386.08) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
46,3 km.

ROTA 03 – TEOFILANDIA – CETEP (Serrinha)
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42) finalizando em CETEP de SERRINHA (Coordenadas X = 500353.69, Y =
8708386.08) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
46,3 km.
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ROTA 04 – TEOFILANDIA – CETEP (Serrinha)
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42) finalizando em CETEP de SERRINHA (Coordenadas X = 500353.69, Y =
8708386.08) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
46,3 km.

ROTA 05 – TEOFILANDIA – CETEP (Serrinha)
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42) finalizando em CETEP de SERRINHA (Coordenadas X = 500353.69, Y =
8708386.08) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
46,3 km.

ROTA 06 – SETOR – CETEP (Serrinha)
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42), SETOR (Coordenadas X = 512933.03, Y = 8734958.07) finalizando em CETEP
de SERRINHA (Coordenadas X = 500353.69, Y = 8708386.08) percorrendo ao final de todas
as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 192,0 km.
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ROTA 07 – JUREMA – CETEP (Serrinha)
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42), JUREMA (Coordenadas X = 511207.69, Y = 8731005.81) finalizando em
CETEP de SERRINHA (Coordenadas X = 500353.69, Y = 8708386.08) percorrendo ao final
de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de 175,3 km.

ROTA 08 – TEOFILANDIA – CETEP (Araci)
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42) finalizando em CETEP de ARACI (Coordenadas X = 504107.30, Y =
8746537.42) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
35,6 km.

ROTA 09 – TEOFILANDIA – CETEP (Araci)
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42) finalizando em CETEP de ARACI (Coordenadas X = 504107.30, Y =
8746537.42) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
35,6 km.
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ROTA 10 – TEOFILANDIA – CETEP (Araci)
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42) finalizando em CETEP de ARACI (Coordenadas X = 504107.30, Y =
8746537.42) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
35,6 km.

ROTA 11 – SETOR – CETEP (Araci)
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42), SETOR (Coordenadas X = 512933.03, Y = 8734958.07) finalizando em CETEP
de ARACI (Coordenadas X = 504107.30, Y = 8746537.42) percorrendo ao final de todas as
viagens de busca e entrega dos alunos o total de 101,2 km.

ROTA 12 – TEOFILANDIA – FEIRA DE SANTANA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42) finalizando em FEIRA DE SANTANA (Coordenadas X = 503886.57, Y =
8644779.48) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
173,4 km.
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ROTA 13 – TEOFILANDIA – FEIRA DE SANTANA
DESCRIÇÃO DA ROTA: Saindo da GARAGEM (Coordenadas X = 500200.43, Y =
8729731.42) finalizando em FEIRA DE SANTANA (Coordenadas X = 503886.57, Y =
8644779.48) percorrendo ao final de todas as viagens de busca e entrega dos alunos o total de
173,4 km.

Valtieri Silva Serpa
Técnico em Agrimensura
CFT: 0176631011-7
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.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
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