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Licitações

AVISO DE CREDENCIAMENTO 006/2022
O Município de Pedrão-BA torna público Chamamento Público para CREDENCIAMENTO 006/2022 Objeto:

Credenciar interessados que preencham os requisitos previstos neste Edital para prestar à
administração os serviços de locação de imóvel residencial/comercial para realocação de
feirantes do MERCADO DE MUNICIPAL, tendo em vista a realização de reforma do referido
mercado, discriminados no anexo I, a serem remunerados com base nos preços fixados pela
administração. Início do credenciamento: a partir da publicação das 08h00min às 12h00min na
Prefeitura Municipal. O Edital encontra-se no site http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial e no setor
de licitação na sede da prefeitura de 2° a 6° feira, horário: 08:00 ás 12:00hrs. Informações: (75) 34282124/2316. Pedrão, 02 de agosto de 2022. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira/Presidente.
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CREDENCIAMENTO Nº 006/2022
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE IMÓVEL PARA REALOCAÇÃO DE FEIRANTES DO MERCADO
MUNICIPAL
A Prefeitura Municipal de Pedrão – BA torna público a abertura de Credenciamento objetivando
credenciar interessados que preencham os requisitos previstos neste Edital para prestar à
administração os serviços de locação de imóvel residencial/comercial para realocação de feirantes
do MERCADO MUNICIPAL, tendo em vista a realização de reforma do referido mercado,
discriminados no anexo I, a serem remunerados com base nos preços fixados pela Administração.
Este credenciamento encontra- se fundamentado nas disposições contidas na Constituição Federal, Lei
8.666/93 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, mediante a celebração de
contrato de credenciamento de prestação de serviços, conforme as condições estabelecidas neste edital e
em seus anexos.
O recebimento dos protocolos ocorrerão a partir da data de publicação deste edital, sendo que a
comissão abrirá para avaliar os envelopes em até 5 (cinco) dias após recebimento dos mesmos,
ficando este edital aberto, até 31/12/2022, caso hajam outros interessados e, exista necessidade de
novas locações. O credenciamento terá validade de 12 (doze) meses, podendo durante seu período
de vigência receber novos credenciados que serão classificados nos prazos estimados no edital.
O Edital completo será disponibilizado na íntegra no site: https://www.pedrao.ba.gov.br/
Quaisquer dúvidas contatar pelo e-mail: .

Pedrão, 25 de julho de 2022.

Michele Evangelista dos Santos
Presidente da CPL
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CREDENCIAMENTO 006/2022
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE IMÓVEL PARA REALOCAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
1 – PREÂMBULO:
1.1.
A Prefeitura Municipal de Pedrão, sito à Rua Renato Valverde, 39, Centro, através do
Prefeito Municipal Sr.º Sosthenes Serravalle Campos, no uso das atribuições, torna público aos
interessados a abertura da CHAMADA PÚBLICA objetivando credenciar interessados que preencham
os requisitos previstos neste Edital para prestar à administração os serviços de locação de imóvel
residencial/comercial para realocação de feirantes do MERCADO DE MUNICIPAL, tendo em vista a
realização de reforma do referido mercado, discriminados no anexo I, a serem remunerados com
base nos preços fixados pela administração
1.2.
Este credenciamento encontra-se fundamentado nas disposições contidas na
Constituição Federal, Lei 8.666/93e as demais e as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis
à espécie, mediante a celebração de contrato de credenciamento de prestação de serviços, conforme as
condições estabelecidas neste edital e em seus anexos.
2 – OBJETO:
2.1.
CHAMADA PÚBLICA objetivando credenciar interessados que preencham os
requisitos previstos neste Edital para prestar à administração os serviços de locação de imóvel
residencial/comercial para realocação de feirantes do MERCADO DE MUNICIPAL, tendo em vista a
realização de reforma do referido mercado, discriminados no anexo I, a serem remunerados com
base nos preços fixados pela administração, obedecidas às especificações e normas constantes do
presente Edital.
2.2.
Considerando a natureza temporária, eventual da locação supra, não haverá qualquer tipo
de vínculo empregatício entre o credenciado e o Município de Pedrão, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura.
3.

VIGÊNCIA

3.1.
Este Edital vigerá de sua publicação na imprensa oficial pelo período até 31/12/2022,
prazo no qual os interessados poderão apresentar seus pedidos de credenciamento no endereço acima
citado, no horário das 8h às 14h.
3.2.
Os contratos de credenciamento vigerão pelo período a ser solicitado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura, contados a partir da publicação do extrato de contrato na imprensa oficial, e, a
critério da Administração, podendo ser prorrogado conforme a necessidade e demanda.
4.

VALOR DO CREDENCIAMENTO

4.1.
A remuneração de cada credenciado dependerá da avaliação do imóvel, conforme
condições previstas no anexo 1.
4.2.
Em eventuais prorrogações de vigência de contratos decorrentes deste credenciamento
para os próximos exercícios, os termos aditivos consignarão valor total proporcional ao período de vigência
acrescido – sem prejuízo da manutenção do equilíbrio econômico financeiro – e desde que haja previsão
de recursos orçamentários.
5.

REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1.1.
A remuneração dos serviços objeto deste credenciamento, será feita com base nos
valores fixados pela administração através da avaliação realizada pela COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PARA REALOCAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, nomeada através de portaria, conformeanexo 1.
5.1.2.
Tais valores compreenderão todas as despesas do imóvel, inclusive com IPTU, água e
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energia.
5.1.3.
Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada, sob qualquer
pretexto, ressalvado o reajuste.
6.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1.
As despesas decorrentes com a realização dos contratos correrão por conta das
seguintes dotações:
PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESAS

FONTE DE RECURSOS

2.034

3.3.90.36.00

00

7 - APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES:
7.1- O envelope “Documentação de Habilitação” deverá ser indevassável, fechado e entregue diretamente
a Comissão de Licitações, na Sala de Licitações. A Comissão de Licitações não se responsabiliza por
envelopes enviados por qualquer meio e não entregues à Sala de Licitações até o dia e horário
especificados abaixo:
Prefeitura Municipal de Pedrão
Endereço: Rua Renato Valverde, 39, Centro
Data para entrega: A partir da publicação
Sessão Pública e Publicação do Resultado: prazo de até 5 (cinco) dias úteis

Vigência do Credenciamento: 31/12/2022
7.2- O envelope deverá, ainda, indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDRÃO
SALA DE LICITAÇÕES
CREDENCIAMENTO 006/2022
PROPOSTA DE HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO NOME DO PROPONENTE:
7.3. A Prefeitura Municipal de Pedrão, através da COPEL, somente considerará os envelopes
“Documentação de Habilitação para Credenciamento” que forem entregues à Comissão De Licitações
designada, no local, datas e horários definidos no preâmbulo do edital.
8.

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO

8.1.
A participação no presente credenciamento depende do preenchimento de todas as
condições previstas neste Edital, incluídos seus anexos, e na legislação pertinente.
8.2.
habilitação.

Não podem participar do certame interessados que não cumpram os requisitos de

8.3.
A participação neste certame – que se dá mediante apresentação do requerimento
pertinente (conforme anexo II), implica ciência e concordância do interessado com todos os termos do
Edital, inclusive as condições traçadas para a futura contratação. Qualquer ressalva levantada pelo
interessado levará a sua inabilitação, desclassificação ou rescisão contratual, a depender do caso.
9.
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
9.1.
Os interessados em executar o objeto previsto neste instrumento deverão apresentar
requerimento à Comissão de Licitações, com referência ao número deste Edital, a fim de pleitear seu
credenciamento (anexo II - MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO), bem como, as
demais documentações, a seguir:
a)
I.
II
III

Documentos do proprietário do imóvelI
– Cópia do CPF;
– Cópia da Carteira de Identidade ou carteira de trabalho;
– Declaração de que possui imóvel em nome próprio, com as especificações mínimas e que
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está disponível a locação, e ainda, que está de acordo com o valor estipulado pela administração –
Modelo Anexo IV.
IV
- Comprovante de residência;
V
- Comprovante de situação cadastral do CPF, que pode ser obtido no site da Receita
Federal;
VII
- Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida
Ativa daUnião;
VIII
– prova da regularidade com a Fazenda Pública Estadual;
IX
– prova da regularidade com a Fazenda Pública do Município;
X
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
b)
Documentos do imóvel
I – Cópia da escritura do imóvel/contrato de compra e venda, ou o habite-se do imóvel, ou ficha de incrição
cadastral no municipio;
II – Comprovante de endereço do imóvel.
III – Em caso de não apresentação do inciso I, o interessado poderá apresentar outros documentos de
comprovação de propriedade do imóvel, visando a análise de suas aptidões para o caso, pela Comissão
de Licitações.
9.2.
Ressalvados os documentos elaborados e firmados pelo próprio, todos os demais
necessários ao credenciamento podem ser apresentados em versão original, por cópia autenticada por
tabelião de notas ou, ainda, por cópia simples, a ser autenticada por servidor da Administração mediante
apresentação do original para conferência.
9.2.1.
Em caso de apresentação de documentos originais estes farão parte do processo e não
serão devolvidos.
9.2.2.
Para as certidões que não expressem os respectivos prazos de validade, reputar-se-ão
válidas por 60 (sessenta dias), contados de sua emissão, salvo disposição expressa em sentido contrário
neste Edital.
10.
10.1.

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Caberá à Comissão de Licitação a apreciação dos pedidos de credenciamento.

10.1.1.
A apreciação da Comissão consistirá no exame da conformidade da documentação
apresentada pelo interessado com o exigido neste Edital.
10.1.2.
A validade de certidões obtidas na internet será confirmada pela Comissão por ocasião
da apreciação do pedido de credenciamento.
10.1.3.
Sempre que necessário, a Comissão poderá exigir informações complementares e
realizar diligências a fim de viabilizar o adequado exame do pedido e verificar a autenticidade de
documentos e informações prestadas.
10.1.4.
A Comissão poderá realizar diligências, inclusive em sites de órgãos oficiais, a fim de
confirmar que o interessado não se enquadra em alguma das situações que impossibilitam a contratação.
10.1.5.
O credenciamento de interessados obedecerá a ordem de entrega de documentação,
sendo que, o referido credenciamento poderá ocorrer de forma imediata, na data desta apresentação,
desde que, atendidas às todas as exigências editalícias.
10.2.
Salvo situação excepcional, devidamente justificada, é de cinco dias úteis, contados da
apresentação do requerimento, o prazo de que dispõe a Comissão para comunicar o interessado acerca
do acolhimento ou rejeição do pedido de credenciamento.
10.3.
pertinentes.
10.3.1.

Nos casos de rejeição do pedido de credenciamento, a Comissão exporá os motivos

Durante o prazo de vigência deste Edital, o postulante que teve seu pedido rejeitado
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poderá corrigir erros ou suprir omissões que levaram ao indeferimento, inclusive mediante a apresentação
dedocumentos, e deverá fazê-lo por meio de novo requerimento.
10.3.2.
No caso do item 9.2.2, a validade de todos os documentos necessários ao
credenciamento será aferida no momento da apresentação do novo requerimento.
10.3.3.

Do novo requerimento começa a correr o prazo para exame de que dispõe a Comissão.

10.3.4.

O procedimento previsto no item 10, pode ser repetido enquanto vigente o Edital.

10.4.
Todos os interessados que satisfizerem os requisitos deste Edital serão credenciados,
porém, não há obrigatoriedade de contratação a qual se dará conforme a demanda da Secretaria
Municipal de Infraestrutura
11.

DO CONTRATO, SUA CELEBRAÇÃO E INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

11.1.
O contrato oriundo do presente credenciamento é o instrumento que permitirá ao
interessado executar os serviços objeto deste Edital.
11.2.
O contrato detalhará as obrigações das partes e, independentemente de transcrição, é
integrado pelas regras previstas neste Edital e seus anexos e seguirá, como diretriz interpretativa e na
solução de casos omissos, os preceitos de direito público, aplicados, supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 8.666/93,
combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.
11.3.
O interessado dispõe de cinco dias para comparecer à sede da Prefeitura Municipal de
Pedrão a fim de celebrar o contrato, prazo esse contado a partir da convocação para tal fim.
11.3.1.
O prazo de que dispõe o interessado para assinar o termo de contrato poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, desde que assim pleiteado durante o transcurso do prazo original e
haja exposição de motivo justo, aceito pela Administração por meio do gestor da contratação.
112.3.2. Depois de assinado por ambas as partes, o extrato de contrato será publicado na imprensa oficial
como condição de sua eficácia.
11.3.3. A publicação deverá ser realizada até, no máximo, o término do prazo previsto no art. 61, parágrafo
único, da Lei nº 8.666/93.
11.4.
12.

Somente depois da publicação é que o credenciado pode iniciar a prestação de serviços.
RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

12.1.
Das decisões da Comissão cabe recurso, desprovido de efeito suspensivo, salvo
situaçãoexcepcional, assim reconhecida pela Administração.
12.2.

A admissibilidade do recurso depende do preenchimento dos seguintes requisitos:

I
– o recurso deve ser apresentado em petição escrita e digitada, encaminhada à Comissão
de Licitação por meio de protocolo na Prefeitura Municipal, no prazo de cinco dias úteis contados:
a)
se contra ato de rejeição de pedido de credenciamento, da comunicação encaminhada ao
interessado;
b)
se contra ato de acolhimento de pedido de credenciamento, da publicação resumida do
contrato naimprensa oficial;
II
– o recurso deve estar instruído com documentos que comprovem que seu subscritor tem
poderes para se manifestar pelo recorrente.
12.3.

Cabe ao recorrente indicar o ato contra que se opõe e apresentar os fundamentos de
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sua irresignação, com indicação de razões de fato e de direito, e, inclusive, instruir o recurso com os
elementos de prova necessários ao subsídio da tese recursal.
12.4.
Eventuais interessados no resultado do recurso serão intimados para apresentar
contrarrazões no prazo de cinco dias úteis, contados do recebimento da comunicação.
12.5.
Apresentado o recurso e decorrido o prazo para oposição de contrarrazões, a Comissão
se manifestará, motivadamente, se o ato impugnado disser respeito a decisões de sua alçada. Caso o
recurso diga respeito a ato de responsabilidade de outro servidor, a Comissão lhe remeterá os autos para
viabilizar sua manifestação.
12.5.1.
Cumprido o item 12.5, os autos seguirão ao gestor da contratação, que decidirá
motivadamente pelo não conhecimento ou conhecimento e, nesse caso, provimento ou não provimento do
recurso.
12.6.
O acolhimento do recurso importará na invalidação exclusiva dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.7.
Qualquer um do povo poderá impugnar o presente Edital, para o que deverá trazer toda
a argumentação e documentos necessários para seu adequado processamento.
12.8.
O conhecimento da impugnação está condicionado ao preenchimento dos mesmos
critérios previstos para os recursos.
13.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

13.1.
Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita,
atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades
previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se:
a)

Advertência;

b)

Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato;

c)

Pela inexecução total: multa de 10% do valor total do contrato;

d)

Impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE por até dois anos.

13.2.
As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções
previstas na lei 8.666/1.993, sendo que são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras.
13.3.

Além do previsto no subitem

13.3.1.
A rescisão contratual poderá ocorrer pela decretação de falência, deferimento de
concordata, liquidação e/ou estado de insolvência de quaisquer das partes.
13.4.
O contrato poderá ser resilido por iniciativa das partes, mediante aviso expresso e escrito
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
13.5.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista nos art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
13.5.1.
A CONTRATADA aceita que em caso de motivo a rescisão, deverá comunicar
formalmente a CONTRATANTE com prazo prévio de 10 (dez) dias úteis, afim de que a CONTRATANTE
tenha tempo hábil para o desenvolvimento regular da prestação de serviços/entrega dos materiais.
13.6.
Após o devido processo legal, as penalidades serão aplicadas pela autoridade
competente que deverá comunicar a Comissão Permanente de Licitação todas as ocorrências para fins de
cadastramento e demais providências.
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13.6.1.

Entende-se por autoridade competente a gestora da despesa executada.

13.7.
Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados
dos pagamentos devidos pela Administração.
13.8.
Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 13.1,
caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.
13.9.
Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta aos licitantes que
derem causa a tumulto durante a sessão pública de licitação ou ao retardamento dos trabalhos em razão
de comportamento inadequado e atitudes injustificadas e infundadas de seus representantes.
14.

DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1.
Este Edital deve ser interpretado de modo a propiciar a ampliação do número de
credenciados para execução do objeto diretamente à população Pedrão - Ba, o que não retira do
interessadoo dever de conhecer e preencher plenamente os requisitos necessários para se credenciar.
14.1.1.
Eventuais novos requisitos para credenciamento criados pela Legislação ou aqueles
exigidos nos futuros editais de credenciamento devem ser preenchidos pelo credenciado tanto para a
manutenção quanto para a prorrogação do contrato de credenciamento.
14.2.

Compete ao interessado fazer minucioso exame do Edital.

14.2.1.
A apresentação do pedido de credenciamento vincula a interessada, sujeitando-a,
integralmente, às condições deste edital.
14.3.
O interessado é responsável pela veracidade, fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a rejeição de seu pedido
de credenciamento ou, se já credenciado, a rescisão contratual, sem prejuízo da incidência das sanções
cabíveis.
14.4.
Ressalvadas as situações em que a Lei exige publicação em órgão oficial de imprensa,
as comunicações encaminhadas aos interessados e credenciados serão feitas por e-mail, fac-símile ou
correspondência postal, preferencialmente nessa ordem.
14.5.

Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do começo e incluir-se-á o do vencimento.

14.5.1.
Pedrão.

Só se inicia a contagem de prazo em dia de expediente na Prefeitura Municipal de

14.5.2.
Caso o vencimento coincida com fim de semana, feriado ou dia em que não houver
expediente na Prefeitura, será ele prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.
14.6.
Por razões de interesse público devidamente comprovado, a Administração poderá
revogar este Edital e os eventuais contratos dele decorrentes ou anulá-los por ilegalidade, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que tal ato gere obrigação de indenizar, sem prejuízo
do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.
14.6.1.

A nulidade do procedimento induz a do contrato.

14.6.2.
Assegura-se o contraditório e a ampla defesa prévios à anulação ou revogação do
Edital, procedimento ou contrato.
14.7.
Este Edital será regido pelas regras e princípios de direito público, pela Constituição da
República, pela Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores, bem como, demais
legislações pertinentes ao objeto, independente da transcrição, com disposições vigentes ao tempo da
publicação deste ato. A Administração resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico
vigente.
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14.8.
Sem prejuízo da publicação na imprensa oficial, este Edital permanecerá acessível no
site da Prefeitura Municipal de Pedrão até o término de sua vigência.
14.9.
Eventuais pedidos de esclarecimentos podem ser obtidos junto ao Setor de Licitações e
contratos e à Secretaria Municipal de Infraestrutura pelo telefone (75) 3428-2421, em dias úteis, no horário
das 8 às 14h.
15.

Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena:

Anexo 1 – Termo de referência;
Anexo 2 – Modelo de Requerimento de Credenciamento
Anexo 3 – Declaração de que possui imóvel próprio;
Anexo 4 - Minuta do contrato.

Pedrão, 25 de julho de 2022

SOSTHENES SERRAVALLE CAMPOS
Prefeito Municipal
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1.

OBJETO

1.1.
CHAMAMENTO PÚBLICO para Credenciamento objetivando credenciar interessados
que preencham os requisitos previstos neste Edital para prestar à administração os serviços de
locação de imóvel residencial/comercial para realocação de feirantes do MERCADO MUNICIPAL,
tendo em vista a realização de reforma do referido mercado, discriminados no anexo I, a serem
remunerados com base nos preços fixados pela administração, obedecidas às especificações e
normas constantes do presente Edital.
2.

JUSTIFICATIVA

O Município de Pedrão e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, através do convênio
de cooperação técnica e financeira nº 429/2022/CAR, vai realizar a reforma do mercado municipal,na sede
do município de Pedrão. Com isso os vendedores de carne do mercado deverão ser realocados para
outros espaços com o objetivo de continuarem as suas atividades e, por conseguinte, atender à população
em um ambiente limpo e higienizado.
Neste caso em específico, este credenciamento objetiva promover a locação de imóveis para feirantes
cadastrados na Prefeitura para a REALOCAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, as quais ficarão,
temporariamente sem espaço para a comercialização de seus produtos.
3. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO - DAS QUANTIDADES, CONDIÇÕES E
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
3.1.
Assim, o presente termo objetiva a contratação do imóvel, para os benificiários no
município,conforme os seguintes detalhamentos técnico e operacional, da Secretaria Municipal:
ITEM
DESCRIÇÃO

VALOR
BASE
MENSAL
600,00

01

Imóvel deverá conter no mínimo 01
banheiro e área livre (Área de 20 A 80 m²)
sem divisorias

02

Imóvel deverá conter no mínimo 01
banheiro e área livre (Área de 20 A 80 m²)
Com divisorias.

800,00

03

Imóvel deverá conter no mínimo 01
comodo não compartilhado, 01banheiro e
área livre.
(Área acima de 80 m²)

1.500,00

QUANTIDADE

04 unds

Obs: Os valores foram baseados na estimativa constante de Laudo de Avaliação para a
REALOCAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL realizadas anteriormente.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDZEQJZENTG5RKU1MDLEN0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
4 de Agosto de 2022
12 - Ano X - Nº 2441

Pedrão

Entende como area livre, area como possibilidade de utilização de forma compartilhada com
colocação de balcões e/ou divisorias para comportar mais de um feirante.
Os imoveis devem ser localizados no centro da cidade.

3.2.
À Prefeitura se reserva o direito de a seu exclusivo juízo, utilizar ou não a totalidade da
verba prevista para a execução dos serviços, para a contratação, com estimativa de utilização de 04
imóveis.
3.3.
O valor da locação de cada imóvel, será o estabelecido no quadro do item 3.1, deste
termo de referência.
3.4.
A avaliação do imóvel para definição do preço da locação será feita pelos membros da
COMISSÃO DE LICITAÇÕES, em momento anterior à emissão do contrato.
3.5.
A contratação deverá ser realizada com preço fixo no contrato e irreajustável, pelo período
de 12 meses solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
3.6.
Os serviços serão executados a partir da data do recebimento, pela contratada, da Ordem
de Autorização de Serviço emitida pela Prefeitura Municipal, a qual será emitida após a publicação do
extrato do contrato na imprensa oficial.
3.7.
3.8.

O contrato somente será emitido após solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
O contratado deverá possuir imóvel para locação na sede (Centro) do município.

3.9.
Será realizado pela secretaria solicitante, um relatório das condições do imóvel após
assinatura do contrato e antes da entrada do beneficiário, com registro fotográfico, e posteriormente a
desocupação do imóvel, objetivando evitar prejuízos para ambas as partes e definir a responsabilidade de
conserto que se façam necessários.
4.

FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1.
Manter, durante toda a vigência do contrato, em conformidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Credenciamento,
devendo comunicar à Secretaria Municipal de Infraestrutura, imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer a manutenção da contratação.

4.2.

Garantir o cumprimento do contrato, executando o seu objeto conforme estabelecido.

4.3.
O valor a ser pago serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
liberação pelo setor competente.
4.4.
Responsabilizar-se única, integral e exclusivamente, em qualquer caso, por todos os
danos e prejuízos, de qualquer natureza que causar à Contratante ou a terceiros, provenientes da
execução do objeto da contratação, respondendo por si ou por seus sucessores, ficando ainda sob sua
responsabilidade, a fidelidade das informações a serem prestadas.
5.
5.1.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da contratante:

a)
Proporcionar à Credenciada condições para a fiel execução do objeto contratado.
b)
Rejeitar, no todo ou em parte, os imóveis em desacordo com as obrigações
assumidas pelaCredenciada.
c)
Notificar a Credenciada, por escrito, acerca da aplicação de penalidade, garantindo-lhe a
préviadefesa.
d)
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Credenciada.
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e)
Impedir que terceiros executem o serviço contratado.
f)
Efetuar o pagamento à Credenciada no prazo e condições estipuladas.
g)
A autoridade gestora da despesa habilitará, junto à Contratada, servidores autorizados a
emitir requisições de fornecimento ou ordens de serviço, fiscalizando e atestando os serviços realizado
pelaContratada.
h)
Ao desocupar o imóvel, entregar o mesmo nas mesmas condições de uso e conservação
em que orecebeu.
6.
6.1.
7.

DAS PENALIDADES
As penalidades constam no item 13 do edital.
DO DESCREDENCIAMENTO

7.1.
O credenciado que descumprir, injustificadamente, as condições estabelecidas, ensejará,
dependendo da gravidade ou dano acarretado, à contratante, respeitado o direito à ampla defesa e ao
contraditório, à sua imediata exclusão do rol de credenciados (descredenciamento), sem prejuízo de
aplicação das demais sanções administrativas e civis previstas e na legislação aplicável ao caso.
8.

DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1.
A inexecução total ou parcial da contratação poderá ensejar sua rescisão, desde que
ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
8.2.
A rescisão da contratação poderá ocorrer sob qualquer das formas delineadas no art. 79
da Leinº 8.666/93.
9.

PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

9.1.
O prazo de execução do objeto da licitação será de 12 (doze) meses, conforme a
necessidade e solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, podendo ser prorrogado de acordo
com a Lei nº 8.666/93 atualizada.
10.

DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.

10.1.
Os recursos necessários à realização dos serviços correrão à conta das dotações
orçamentárias da Secretaria Municipal de Infraestrutura:

11.

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESAS

FONTE DE RECURSOS

2.034

3.3.90.36.00

00

DA FISCALIZAÇÃO

11.1.
A fiscalização da execução do objeto das dispensas provenientes deste credenciamento
serão realizadas por responsável indicado pela Secretaria requisitante, através da servidor(a) a ser
indicado(a), a qual atuará no acompanhamento das solicitações e a efetividade da prestação dos serviços.
12.
12.1.
13.

DA SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.
Responsável pela Emissão do Termo de Referência

SECRETARIA SOLICITANTE
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ANEXO II
Ficha de Credenciamento
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2022
OBJETO: CHAMADA PÚBLICA para Credenciamento de objetivando credenciar interessados que
preencham os requisitos previstos neste Edital para prestar à administração os serviços de locação
de imóvel residencial/comercial para realocação de feirantes do MERCADO Municipal, tendo em
vista a realização de reforma do referido mercado, discriminados no anexo I, a serem remunerados
com base nos preços fixados pela administração obedecidas às especificações e normas constantes
do presente Edital.
NOME: [preenchimento obrigatório]CPF: [preenchimento obrigatório]
ENDEREÇO: [preenchimento obrigatório]ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL):
TELEFONE: [preenchimento obrigatório] (LOCAL E DATA): [preenchimento obrigatório]
À Comissão de Licitações

O interessado acima citado, requer seu credenciamento junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura
de Pedrão para prestar os serviços objeto do Edital nº 006/2022.
Declara-se o pleno conhecimento e concordância com todos os termos do Edital e anexos.
Declara-se, ainda, que não paira sobre o requerente nenhuma das causas impeditivas a suacontratação.

ASSINATURA DO PROPONENTE
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI IMÓVEL PRÓPRIO

À
Comissão de Licitação

Edital nº 006/2022

O interessado ................................., inscrito no CPF n°..................., DECLARA que possui imóvel em nome
próprio, com as seguintes especificações: XXXX (descrição do imóvel), XXXX (localização), XXXX (área
física e instalações existentes), e que está disponível a locação.
Declara ainda que, está de acordo com o valor estipulado pela administração.

Cidade XXXX, de XXXX de 2022.

Assinatura do proponente
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ANEXO IV

MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO Nº XXX/2022

PROCESSO Nº XXX/2022

CREDENCIAMENTO nº XXX/2022

LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público, sito à Rua Renato Valverde, 39, Centro, neste ato representada por seu Prefeito Municipal em
exercício Senhor SOSTHENES SERRAVALLE CAMPOS, residente e domiciliado nesta cidade, portador
do CPF nº XXXXXXXe RG XXXXXXX, a seguir denominada CONTRATANTE, e
LOCADOR: XXXXXX, pessoa física, residente e domiciliada na Cidade de Pedrão/BA, sito a XXXX, nº
xxxx, Centro, inscrita no CPF sob nº xxxxxx e RG xxxxxxxx, ao final assinado doravante denominada
simplesmente "locador", na presença das testemunhas no final assinadas, pelas partes contratantes, ficou
acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá pelas seguintes cláusulase condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos da Proposta da Justificativa do Credenciamento nº xxxx/20xxx,
baseada no inciso X, art. 24, c/c o art. 26 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
I
- Constitui objeto do presente instrumento os serviços de locação de imóvel
residencial/comercial para realocação de feirantes do MERCADO DE CARNE, tendo em vista a realização
de reforma do referido mercado, conforme normas e especificações constantes neste termo de contrato e
no Edital que o precedeu.
II
- O presente contrato tem o propósito de viabilizar a locação do imóvel situado à
xxxxxxxx,possuído pelo Locador (credenciado), ao Locatário.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
I
- O aluguel mensal é de R$ XXX (XXXX), perfazendo o valor total do Contrato de até R$
XXXX (XXXXXX), procedente do Orçamento do Município de Pedrão para o corrente exercício, nos termos
da correspondente lei orçamentária anual - LOA.
II
- Os pagamentos serão efetuados junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal de Pedrão,
pagas até o 5º dia útil do mês seguinte ao de referência, todas mediante apresentação de atestado de
execução dos serviços por parte do fiscal do contrato.
III.
O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
devidospelo credenciado.
IV.
Caso haja prorrogação da vigência do contrato, o aluguel, a cada doze meses de
locação, seráreajustado pelo IGP-M.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
I

- A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESAS

FONTE DE RECURSOS

2.034

3.3.90.36.00

00
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CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
III- O Contrato terá vigência de XX (XXX) meses, contados da data de assinatura, admitindo sua
prorrogação por até sessenta meses, em conformidade com a Lei 8.666/93.
IV - Toda prorrogação do prazo contratual deverá ser justificada por escrito e aprovada pela autoridade
competente
CLÁUSULA SEXTA - EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO
I
- A execução do objeto contratado será acompanhada e fiscalizada por representante do
Contratante, formalmente designado através de Portaria, que anotará em registro próprio todas as
ocorrências pertinentes e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados. O agente fiscalizador do contratante será nomeado medinate portaria municipal.
II
- Cabe ao credenciado permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos serviços, bem como
prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados.
III
- A fiscalização realizada pelos agentes do Contratante não exclui nem reduz a
responsabilidadedo credenciado por qualquer irregularidade.
IV
- Caso se detecte que os serviços não atendem às especificações técnicas do objeto
contratado, poderá a Administração, a seu critério, rejeitá-lo, integral ou parcialmente, podendo o
credenciado sofrer penalidades.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR
O Locador fica obrigado a:
I
– A fornecer ao Município de Pedrão descrição minuciosa do estado do imóvel quando de
sua entrega com expressa referência aos eventuais defeitos existentes, respondendo pelos vícios ou
defeitos anteriores à locação;
II
- Entregar ao Município de Pedrão o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina,
bem como a garantir-lhe, durante a vigência deste Contrato, seu uso pacífico;
III
– Pagar os impostos, as taxas, o prêmio de seguro complementar contra fogo e as
despesas extraordinárias de condomínio (caso sejam existentes), que incidam ou venham a incidir sobre o
imóvel;
IV
- No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou
dação em pagamento, o Município tem preferência para adquirir o imóvel, em igualdade de condições com
terceiros, devendo a Locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial ou
extrajudicial.
V

- executar o contrato nos termos ajustados neste termo e no Edital que o precedeu;

VI
– a depender do caso, reparar, refazer, substituir, modificar, corrigir, remover ou reconstruir,
no todo ou em parte, a prestação ou fornecimento sempre que estiverem em desconformidade com o
objeto contratado, no prazo devido, sem prejuízo da incidência das penalidades cabíveis;
VII
– manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas para seu credenciamento, bem como preencher outros que vierem a ser criados pela legislação
superveniente ou em novos procedimentos de credenciamento;
VIII

– tratar com o máximo respeito e dignidade o usuário do serviço.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PEDRÃO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDZEQJZENTG5RKU1MDLEN0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
4 de Agosto de 2022
18 - Ano X - Nº 2441

Pedrão

O Município de Pedrão fica obrigado:
I

– A pagar, pontualmente, o aluguel.

II
– Levar ao conhecimento do Locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja
reparação aela incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;
III
agentes;

– Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, provocados por seus

IV
– Cientificar o Locador da cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como de
qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, Locatário;
V

– Permitir a vistoria ou visita do imóvel nas hipóteses previstas na Lei nº 8.245 de 18.10.91;

VI - Designar servidor para acompanhar a execução deste contrato.
VII
- adotar as providências que lhe cabem para a execução do contrato pelo credenciado,
dentro dos quantitativos estipulados neste instrumento;
VIII
- Providenciar as publicações oficiais exigidas pela legislação e arcar com seu custo, salvo
se a alteração contratual, inclusive de prorrogação, decorrer de atitude deletéria exclusivamente atribuída
ao credenciado, caso em que este suportará os custos;
IX
- efetuar o pagamento pela remuneração de serviços adequadamente recebidos, conforme
definido neste instrumento;
X
- Prestar ao credenciado todas as informações necessárias à adequada execução do
contrato; XI - determinar ao credenciado que adote medidas corretivas necessárias à execução do
contrato;
XII
- acompanhar o usuário dos serviços credenciados a fim de assegurar que os serviços
foram executados satisfatoriamente;
XIII
- instaurar o processo de apuração de irregularidades sempre que houver indícios de
infração contratual mediante expedição de notificação ao credenciado a fim de lhe franquear o direito de
defesa;
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
I

- O Contrato poderá ser alterado conforme hipóteses previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/93

II
- Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo,
vedada à alteração do objeto, assim, como quaisquer modificações na destinação ou utilização do imóvel.
III
- A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou
penalização financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.
IV
- Os valores unitários dos serviços serão revisados a cada 12 (doze) meses, para mais ou
para menos, de acordo com o índice do IGP-M. O reajuste será formalizado por apostilamento.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DISSOLUÇÃO
I - O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma
das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
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I.
Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita,
atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades
previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se:
a)

Advertência;

b)

Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato;

c)

Pela inexecução total: multa de 10% do valor total do contrato;

d)

Impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE por até dois anos.

II.
As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções
previstasna lei 8.666/1.993, sendo que são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras.
III.

Além do previsto no subitem

IV.
A rescisão contratual poderá ocorrer pela decretação de falência, deferimento de
concordata, liquidação e/ou estado de insolvência de quaisquer das partes.
V.
O contrato poderá ser resilido por iniciativa das partes, mediante aviso expresso e
escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
VI.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista nos art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
VII.
A CONTRATADA aceita que em caso de motivo a rescisão, deverá comunicar
formalmente a CONTRATANTE com prazo prévio de 10 (dez) dias úteis, afim de que a CONTRATANTE
tenha tempo hábil para o desenvolvimento regular da prestação de serviços/entrega dos materiais.
VIII.
Após o devido processo legal, as penalidades serão aplicadas pela autoridade
competente que deverá comunicar a Comissão Permanente de Licitação todas as ocorrências para fins de
cadastramento e demais providências.
IX Entende-se por autoridade competente a gestora da despesa executada.
X.
Os valores das multas aplicadas previstas
descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

nos

subitens

acima

poderão

ser

XI.
Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “b”, “c” e “d” Desta cláusula,
caberárecurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.
9. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO:
I
- A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e
79 da Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se for o caso.
II
- O contratado, se quiser, poderá a qualquer tempo denunciar o contrato, o que, todavia,
dependerá de prévia comunicação ao Contratante. A notificação deve ser entregue com antecedência
mínima dequinze dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I
- Fica o Contratante isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista ou qualquer outra
relativa ao presente contrato, ficando o credenciado responsável por tudo o que vier a ocorrer por força de
sua execução.
II

- Independentemente de transcrição, o contrato é vinculado às regras previstas no Edital que
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o precedeu e seus anexos e seguirá, como diretriz interpretativa e na solução de casos omissos, os
preceitos de direito público, aplicados supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art.
55, do mesmo diploma legal.
III
- Por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento em duas vias
de igual teor e forma, uma para o Contratante e outra para o credenciado, para que produza os devidos
efeitos assim que publicado na imprensa oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado de Paraná, para dirimir eventuais conflitos de
interesses decorrentes da presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer
outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Pedrão, XX de XXXX de 2022.

MUNICÍPIO DE PEDRÃO
LOCATÁRIO

XXXXXXXXX CPF nº XXXXXXX
LOCADOR

TESTEMUNHAS:

1°:
(CPF)

2°:_
(CPF)
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AVISO DE CREDENCIAMENTO 005/2022
O Município de Pedrão-BA torna público Chamamento Público para CREDENCIAMENTO 005/2022 Objeto:

Credenciamento de Empresa e/ou Pessoa Física para Prestação de Serviços para o Transporte
Escolar, com o Escopo de Atender às Demandas dos Alunos da Rede de Ensino Municipal e
Estadual do Município. Início do credenciamento: a partir da publicação das 08h00min às 12h00min
na Prefeitura Municipal. O Edital encontra-se no site http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial e no
setor de licitação na sede da prefeitura de 2° a 6° feira, horário: 08:00 ás 12:00hrs. Informações: (75) 34282124/2316. Pedrão, 02 de agosto de 2022. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira/Presidente.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 137/2022
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO N.º
005/2022

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre este Município e o adquirente deste Edital, solicitamos de Vossa Senhoria o
preenchimento do Recibo de Entrega do Edital constante no Anexo VI devendo o mesmo ser remetido ao
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Pedrão pelo e-mail: copel.pedrao@hotmail.com.

A não remessa do Recibo de Entrega do Edital exime o Município de Pedrão da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, as quais serão
publicadas em Diário Oficial.

OBJETO: Chamada Publica para Credenciamento de Empresa e/ou Pessoa Física para
Prestação de Serviços para o Transporte Escolar, com o Escopo de Atender às Demandas
dos Alunos da Rede de Ensino Municipal e Estadual do Município.

INTERESSADOS: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDZEQJZENTG5RKU1MDLEN0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
4 de Agosto de 2022
23 - Ano X - Nº 2441

Pedrão

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 137/2022 – CREDENCIAMENTO N.º 005/2022
O MUNICIPIO DE PEDRÃO, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno,
estabelecido na Rua Renato Valverde n° 39, Centro, Pedrão-Bahia, CEP: 48.140-000, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º 13.648.241/0001-93, por intermédio da SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, representada pela Secretária Municipal, comunica à população em geral e aos
interessados que, através da Comissão Permanente de Licitação instituída pelo Decreto Municipal n.º
018/2022, realiza Chamada Publica para Credenciamento de Empresa e/ou Pessoa Física para
Prestação de Serviços para o Transporte Escolar, com o Escopo de Atender às Demandas dos
Alunos da Rede de Ensino Municipal e Estadual do Município, a qual se encontrará aberta a partir
da publicação das 08:00 as 12:00hs para o Credenciamento. A Regência Legal do presente
credenciamento é estabelecida na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na Constituição
Federal, em especial o seu artigo 196, Lei Estadual n.º 9.433/2005, bem como demais condições
previstas no presente Edital que encontra-se disponível gratuitamente aos interessados, na Sede da
Prefeitura Municipal, no endereço mencionado anteriormente de Segunda a Sexta Feira, das 08:00 às
14:00 horas a partir da divulgação deste, ou por meio de publicação no Sitio Oficial do Município,
podendo ser obtidas melhores informações, pessoalmente, ou através do e-mail
copel.pedrao@hotmail.com, ou ainda, por telefone (75) 3422-2124, cujas condições são as seguintes:
1 – DO OBJETO e DA JUSTIFICATIVA
1.1 - O presente chamamento objetiva Chamada Publica para Credenciamento de Empresa e/ou
Pessoa Física para Prestação de Serviços para o Transporte Escolar, com o Escopo de Atender
às Demandas dos Alunos da Rede de Ensino Municipal e Estadual do Município, conforme
especificações contidas no ANEXO II do presente edital.
1.2 - Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcrito em seu corpo, os seguintes anexos:
a) Anexo I – Relação das Linhas existentes com os devidos valores correspondentes.
b) Anexo II-A - Requerimento de Credenciamento Pessoa Física e Anexo II-B - Requerimento de
Credenciamento Pessoa Jurídica;
c) Anexo III-A - Declaração de responsabilidade pelas informações prestadas - Pessoa Física e Anexo
III-B - Declaração de responsabilidade pelas informações – Pessoa Jurídica.
d)
ANEXO IV – Declaração Conjunta;
e) ANEXO V - Minuta do Contrato
1.3 - O período será de 12 (doze) meses, obedecendo o calendário escolar e observadas as
especificações de trajetos, horários e quilometragens constantes na Proposta de Preços, Minuta de
Contrato e demais anexos, partes integrantes deste edital, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação - Prefeitura Municipal de Pedrão – BA
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1.4 - Considerando que o diagnóstico atual do sistema de transporte escolar de Pedrão demanda ações
capazes de garantir a continuidade da prestação do serviço regulamentado, o Departamento de
Transporte de Pedrão, deverá realizar procedimento único, por meio de credenciamento, para que
padronize os vínculos de operação no sistema de transporte escolar municipal e estadual do município,
remunerado por meio de contrato entre o prestador e o usuário/contratante.
1.5 - Exige-se que os veículos atendam as condições previstas nos artigos 136, 137, 138 e 139 do
Código de Trânsito Brasileiro. Deverá, também e obrigatoriamente, a licitante mantê-los em perfeito
estado de conservação, com todas as janelas com vidros, bancos com estofados.
1.6 - Licitante credenciado responderá pela segurança do transporte, sendo de sua responsabilidade
qualquer dano ocorrido com os passageiros e condutores, durante o percurso.
2

- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO e DO PROCESSAMENTO

2.1 - Poderão participar do presente credenciamento Pessoas Físicas e/ou jurídicas cadastrados ou não
na Prefeitura Municipal de Pedrão que satisfaçam as condições fixadas neste Edital e seus Anexos, que
não estejam em processo de suspensão ou declaração de inidoneidade por parte do Poder Público
Municipal e que aceitem as exigências estabelecidas pelas normas da legislação vigente.
2.1.1 - Os interessados no presente credenciamento deverão ainda obedecer aos seguintes requisitos:
a) Apresentar todos os documentos pertinentes ao credenciamento, constantes neste edital.
2.2 – Não poderão participar do presente processo as pessoas físicas e/ou jurídicas:
a) Considerados inidôneas ou suspensas por qualquer órgão ou entidade governamental;
b) Que seja servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
c) Que não atenderem às demais condições do presente Edital.
2.3 - Recebidos os em envelopes de documentos, a Comissão de Licitações fará à apreciação dos
mesmos num Prazo de até 05(cinco) dias uteis, contados da data do recebimento;
2.4 - Após a fase de habilitação, o credenciado será convocado para, no prazo de 5 dias úteis, assinatura
do termo contratual;
2.5 – O resultado do julgamento da habilitação e do julgamento dos recursos administrativos interpostos
pelos licitantes (caso ocorram), deste processo será publicado no diário oficial do município.
3 – DO PRAZO PARA O CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES
3.1 - Os envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA exigidos neste edital deverão ser Entregues e
Protocolados a partir da data de publicação das 08:00 as 12:00 horas hermeticamente fechados, pelos
proponentes, no Departamento de Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal de Pedrão. O
credenciamento ficara aberto pelo prazo de 12(doze) meses.
3.2 Abertura e Analise dos Envelopes ocorreram no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.
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3.3

- Os envelopes deverão conter em sua parte externa os seguintes dizeres:
ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
PROCESSO Nº xxx/2022
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO N.º xxx/2022
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS
Objeto: Chamada Publica para Credenciamento de Empresa e/ou Pessoa Física para Prestação de Serviços
para o Transporte Escolar, com o Escopo de Atender às Demandas dos Alunos da Rede de Ensino Municipal
e Estadual do Município
INTERESSADO (A):CPF/CNPJ:

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO
PROCESSO Nº xxx/2022
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO N.º xxx/2022
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS
Objeto: Chamada Publica para Credenciamento de Empresa e/ou Pessoa Física para Prestação de Serviços
para o Transporte Escolar, com o Escopo de Atender às Demandas dos Alunos da Rede de Ensino Municipal
e Estadual do Município
INTERESSADO (A):CPF/CNPJ:

3.4 - Os envelopes entregues em local e/ou horário diferentes não serão objeto de análise, não sendo
permitida a participação de interessados após o encerramento do prazo de credenciamento.
4

- DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

4.1 - Para fins de habilitação neste credenciamento, os interessados terão que apresentar a documentação
a seguir, em original ou em cópias autenticadas por cartório, exceto os documentos expedidos pela internet,
cujas autenticidades deverão ser confirmadas e validados mediante consulta ao órgão emitente
competente ou via internet no site, não se aceitando documentos via ‘FAX’ e nem a apresentação de
protocolo em substituição a documento solicitado. A documentação apresentada integrará os autos do
processo e não será devolvida:

4
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4.2 DOCUMENTAÇÃO PESSOA FÍSICA
a) Termo de Credenciamento conforme
b) Cópia da Carteira de Identidade;
c) Cópia do CPF;
d) Certidão Negativa de Débitos junto à Secretaria da Receita Federal, em conjunto com a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e Previdência Social;
e)
Certidão Negativa de Débitos junto à Secretaria da Fazenda do Estado do domicílio ou Sede do
licitante;
f) Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Municipal do domicílio ou Sede do licitante;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
h) Declaração de cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7.º da Constituição Federal; inexistência de
vínculo empregatício com entidade contratante ou responsável pela licitação e; de idoneidade, conforme
anexo - V.
i) Comprovante de residência
j) Documento de Identificação do Veículo de sua propriedade
l) Declaração de que conhece as normas que regem a prestação dos serviços e de que garante condições
satisfatórias de segurança, higiene e conforto para as pessoas transportadas, com reconhecimento de firma
em cartório (Anexo III-A), com reconhecimento de firma por autenticidade;
m) Carteira Nacional de Habilitação, categoria compatível com o veículo.
n) Comprovante de inscrição no Cadastro Mobiliário Municipal como profissional autônomo na categoria
"motorista" ou Certificado da Condição de Microempreendedor Individual;
Il - DO VEÍCULO:
a) Certificado de Registro e Licenciamento do Veiculo - CRLV e Certificado de Registro de Veículo - CRV
em NOME DO REQUERENTE ou sob arrendamento mercantil ou nota fiscal, se for veículo zero quilômetro
B) Imposto de Propriedade de Veículos Automotores - IPVA;
C) Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículo Automotor de Via Terrestre
- DPVAT
4.3 DOCUMENTAÇÃO PESSOA JURIDICA

Registro comercial, no caso de empresa individual;
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.
f) Declaração de que conhece as normas que regem a prestação cios serviços e de que garante
condições satisfatórias de segurança, higiene e conforto para as pessoas transportadas, com
reconhecimento de firma em cartório (Anexo IV-B), com reconhecimento de firma por autenticidade;
a)

b)

5
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REGULARIDADE FISCAL ETRABALHISTA:
a)
b)
c)
d)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica(CNPJ);
Prova de regularidade com as Fazendas Federal (conjunta com a Dívida ativa da União e INSS),
Estadual e Municipal da sede dalicitante;
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação de Certificado de Regularidade deSituação/CRF;
Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade com a Lei Federal nº12.440/2011.

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 dalicitação.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
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.
a)

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de serviços com
características e quantitativos semelhantes às do objeto desta licitação, executadas a qualquer tempo. Os
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito privado deverão constar o papel timbrado da empresa
emitente do atestado. Quanto ao(s) atestado(s) fornecido(s) por órgãos públicos, os mesmos não serão
aceitos quando apresentados com assinaturas de pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissões
de licitações, em virtude destes servidores não terem competência legal para atestarem recebimentos
dosfornecimentos/serviços.
a)

VI - DO (S) CONDUTOR (ES):
a) Documento de identificação;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
c) Carteira Nacional de Habilitação, categoria compatível com o veiculo;
d) Comprovante de residência
f) Certidões, negativa ou positiva, sem trânsito em julgado de distribuição de feitos criminais, com prazo de
expedição máximo de 30 (trinta) dias, emitidas pelos seguintes órgãos: Justiça Federal, Justiça Estadual e
Justiça Estadual da comarca de domicílio e Juizado Especial Criminal;
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a) Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de
cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme
b) 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
c) Declaração para microempresas e empresas de pequeno porte
d) Declaração de dados do representante legal para assinatura do contrato
e) Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura da sede do Licitante, em plena validade;
f) Termo de credenciamento
Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório
competente (por tabelião de Notas ou por oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais) ou em cópia simples
acompanhada do respectivo original para prévia autenticação por servidores do Município de Pedrão ou
ainda em publicação feita em veículo de imprensa apropriado.
5

– DA PROPOSTA DE PREÇO

5.1 - A proposta deverá ser entregue em envelope hermeticamente fechado, em uma via impressa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente assinada e rubricada em todas as folhas e anexos,
contendo em sua parte externa e frontal os dizeres constantes do item 3.2 deste Edital.
5.2 - A proposta deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo deste Edital e deverá ainda
conter, na forma e no conteúdo, as exigências deste Edital, especialmente o seguinte:
a) Nome e endereço do proponente, CPF/CNPJ, telefone;
b) Número da conta corrente no Banco, nome e número da Agência, de titularidade do proponente,
na qual serão efetuados os depósitos dos valores devidos.
5.3 - As propostas que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão
desconsideradas.
5.4 - Os preços ofertados não poderão exceder os constantes no Anexo II deste Edital.
6

– DO PREÇO/ PAGAMENTO/ DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

6.1 - A Prefeitura pagará mensalmente ao prestador, pelos serviços efetivamente prestados, os valores
mensais, conforme utilizado e, de acordo com os valores definidos no Anexo II deste Edital.
6.2 - O pagamento será efetuado 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 Municipal de Gestão Planejamento e Finanças
Acompanhada de Planilha de Medição respeitando calendário escolar. Na data da apresentação da fatura
o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, das certidões negativas.
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6.3 - As despesas decorrentes das contratações previstas neste Edital correrão por conta das seguintes
Dotações Orçamentárias.
Unidade: 08.01
Projeto Atividade: 2010
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00/3.3.90.39.00
Fonte: 01/15/19/04
6.4 - O valor estimado para os contratos provenientes deste Credenciamento não implicará em nenhuma
previsão de crédito em favor do prestador, que somente fará jus aos valores correspondentes aos serviços
previamente encaminhados, autorizados pela Secretaria Municipal de Educação e efetivamente prestados
pelo contratado.
7
– DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1 - As condições para as prestações dos serviços a serem contratados serão as constantes do presente
Edital e seus anexos, além de outras a serem definidas pela Secretaria Municipal de Educação de Pedrão,
segundo normas e padronizações vigentes, na prestação dos serviços contratados.
7.2 - A eventual mudança de endereço do prestador de serviços deverá ser imediatamente comunicada à
Secretaria Municipal de Educação, que analisará a conveniência de manter os serviços prestados em outro
endereço, podendo, ainda, rever as condições do Contrato, e até mesmo rescindi-lo, se entender
conveniente.
7.3 - A prestação dos serviços deverá ser mensal, de acordo com o período letivo, observando-se o calendário
escolar, mediante solicitação de fornecimento devidamente autorizada por autoridade competente.
8
– DAS EXIGÊNCIAS A SEREM CUMPRIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO
8.1 – Realizar imediatamente os serviços solicitados pela Secretaria Municipal de Educação, conforme
termo de referência, atendendo a demanda a qualquer momento, conforme a necessidade, sob pena de
descredenciamento em caso de recusa da realização dos serviços.
9

– DA FORMA PARA CONTRATAÇÃO

9.1 - Todas as PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS que atenderem à presente chamada e comprovarem
satisfatoriamente os requisitos constantes deste Edital serão contratados pela Administração Pública
Municipal, sendo certo que a contratação será precedida do necessário processo de Credenciamento de
Licitação, com fulcro na Lei Federal n.º 8.666/93.
9.2 - O Chamamento para a Prestação dos Serviços neste Edital será feito pela Secretaria Municipal de
Educação de Pedrão, dentro de seus critérios e conveniências.
9.3 - Se o número de prestadores de serviço credenciados ultrapassar as necessidades da Administração
será realizado a seleção mediante rodizio, sorteio público ou prazo mais curto de disponibilidade do
credenciado.
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10 – DAS OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
10.1 - Os prestadores de serviços credenciados deverão responsabilizar-se-á pelos encargos sociais,
previdenciários, taxas, impostos e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre seu
pagamento.
10.2 - Manter durante a execução do Contrato proveniente deste Edital, todas as condições de habilitação
exigidas no Credenciamento.
10.3 - Providenciar imediata correção dos erros apontados pela Secretaria Municipal de Educação, quando
da execução dos serviços.
10.10.1- Executar os serviços prestados à Prefeitura Municipal de Pedrão, rigorosamente dentro das suas
respectivas normas técnicas;
10.10.2- Cumprir dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste Edital;
10.10.3- Permitir acesso dos supervisores, auditores e outros profissionais eventuais ou permanentes
designados pela Secretaria Municipal de Educação, para supervisionar e acompanhar a execução dos
serviços prestados;
10.10.4- A fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelos órgãos competentes da
Secretaria Municipal não exclui, nem reduz a responsabilidade dos prestadores de serviços credenciados
nos termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos;
10.4 – As despesas com combustível será por conta da contratante
10.5 As despesas com manutenção do veículo e demais despesas decorrentes serão por conta do
contratado.
10.6 – Os serviços deverão ser prestados imediatamente, após a autorização de Secretaria Municipal, nos
dias e horários que esta necessitar.
10.7 Prestar o serviço de acordo com as determinações da Secretaria Municipal de Educação em conjunto
com o Departamento de Transporte, devendo conduzir SOMENTE alunos, professores e profissionais
devidamente autorizados pelo órgão competente.
10.8 Assumir a responsabilidade por quaisquer ônus, direitos e obrigações de encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da prestação dos serviços, bem como as infrações do Código
Brasileiro de Trânsito.
Assumir toda a responsabilidade sobre o cumprimento da legislação trabalhista vigente, assegurando que
os condutores não ultrapassem a jornada de trabalho estabelecida.
10.9 Caso o veículo venha sofrer algum dano mecânico, o qual exigirá que o mesmo seja colocado em
uma mecânica para reparos, manutenção ou algum outro problema, o condutor deverá de imediato contatar
a SEDUC, assim como providenciar a substituição por veículo igualmente similar.
10.10 Manter em dia o pagamento do IPVA, Seguro Obrigatório, Taxa de Licenciamento e seguro de
reparação por danos materiais e pessoais, causados aos passageiros e/ou terceiros, devendo o
Credenciado/CONTRATADO apresentar os comprovantes de pagamento sempre que solicitado.
10.11 Manter o veículo em bom estado de conservação e higiene, bem como todos os equipamentos
necessários à segurança do mesmo e dos passageiros, sobretudo exigindo a obrigatoriedade do uso do
cinto de segurança a todos.
10.12 Manter, durante a execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas para
o transporte de alunos, comprometendo-se a respeitar a legislação vigente e normas de trânsito,
especialmente no que se refere à categoria profissional.
10.13 Assumir, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da prestação de serviços,
tais como combustível, manutenção do veículo, e demais despesas responsabilizando-se também, por
quaisquer prejuízos que sejam causados ao Município e/ou terceiros.
10.14 Responsabilizar-se pela integridade física e moral dos passageiros, durante o transporte, pautandose o Credenciado/CONTRATADO pelo mínimo de decência exigido pelos nossos costumes.
10.15 Apresentar-se para a execução do transporte dignamente trajado e limpo, sendo proibido ao
Credenciado/CONTRATADO o uso de camisetas regatas, bermudas e chinelos.
10.16 O Credenciado e/ou condutor deverá estar à disposição da SEDUC de acordo com o que rege o
calendário escolar anual, iniciando e finalizando as rotas predeterminadas pelo Órgão.
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11
– DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.1 - Pagar aos Prestadores de Serviços Credenciados mensalmente, os recursos determinados de seus
trabalhos, estipulados no Anexo II deste Edital, após a apresentação mensal de Nota Fiscal do Prestador
ou Relatório emitido pela própria Secretaria dos serviços prestados pelos Credenciados.
11.2 - Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando as viagens a serem realizadas.
11.3 - Prestar as informações necessárias, com clareza, aos Prestadores de Serviços Credenciados, para
execução dos serviços.
11.4 - Designar, mediante documento hábil, servidor para supervisionar, fiscalizar os procedimentos e
acompanhar a execução dos serviços.
11.5 - Providenciar a publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial do Município, dentro do prazo
previsto no parágrafo único do art. 61, da Lei 8.666/93.
11.6 São prerrogativas exclusivas da Contratante o planejamento, a coordenação, a fiscalização e definição
de rotas, podendo, para melhor equacionamento do serviço, delegar apenas as prerrogativas de definição
de rotas aos Contratados que devem observar, em qualquer hipótese o menor percurso para a prestação
do serviço sem prejuízo da qualidade e atendimento da demanda, e mediante autorização prévia e
expressa do Contratante, não excluindo ou reduzindo tais procedimentos as responsabilidades dos
Contratados;
12 – DAS PENALIDADES
12.1 - A recusa do credenciado em assinar o Contrato Administrativo dentro do prazo fixado pela
Administração, sujeita-o à penalidade de multa no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do contrato,
sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas, em observância ao disposto no artigo 81, Lei
8.666/93, garantida a prévia defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data do
recebimento da notificação.
12.2 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo(a) CREDENCIADO(A)
caracterizará a inadimplência, sujeitando-a às seguintes penalidades:
12.2.1- Advertência por escrito, que será aplicada pela Secretária Municipal
12.2.2- Multa de mora correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação
do serviço, limitado a 10% (dez por cento) do valor total do contrato contado da data em que o serviço for
solicitado;
12.2.3- Multa de 10% do valor total do Contrato por qualquer rescisão em que der causa o CREDENCIADO;
12.2.4- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme inciso III do artigo 87 da Lei Federal
8.666/93;
12.2.5- 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
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior, conforme inciso IV do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93;
12.3 - Nas aplicações das penalidades previstas nos subitens 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5 será facultada
a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
do não atendimento da solicitação.
12.4 - As multas referidas nos subitens 12.2.2, 12.2.3, serão descontadas do eventual pagamento devido
ao credenciado. Na hipótese de não haver crédito suficiente ao Credenciado para quitar o valor total da
multa, a diferença será cobrada mediante guia a ser emitida pela Secretaria de Planejamento e Finanças,
para este fim, ou por via judicial.
12.5 - Os serviços não realizados, realizados sem autorização, ou impróprios à Secretaria Municipal de
Educação, serão identificados e glosados, após levantamento da auditoria municipal.
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13 – DO CONTRATO
13.1
- A(s) quantidade(s) no Anexo II poderá(ão) ser alterada(s) com a devida justificativa dentro dos
limites e nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93.
13.2 - O contrato a ser assinado obedecerá às cláusulas e condições do Edital e da minuta anexa.
13.2.1 – A minuta do contrato poderá sofrer alterações necessárias, quando da sua efetiva formalização;
13.3 - A duração do Contrato que vier a ser assinado, será até o dia 12(deze) meses, que poderá ser
prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, limite este que, em
caráter excepcional e devidamente justificado mediante autorização da autoridade superior, poderá ser
prorrogado, nos termos do artigo 57, II e § 4º da Lei nº 8.666/93.
13.4 - O CREDENCIADO deverá firmar o Contrato no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data da
convocação.
13.5 - Na hipótese do credenciado se recusar a assinar o Contrato, a Comissão de Licitação fará o
descredenciamento e a Secretaria Municipal de Educação repassará a(s) cota(s) dos serviços, que foi
destinada ao referido contrato, para os demais.
13.6 - O presente Edital, Especificações Técnicas e a Proposta da Licitante integrarão o Contrato
independentemente de transcrição.
DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL:
14.1.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital, perante a Prefeitura Municipal de PEDRÃO,
aquele que não se manifestar no prazo de 15(quinze) dias da publicação do edital, apontando as falhas
e/ou irregularidade que o Licitante considere que o viciaram.
14.1.2 Os pedidos de impugnações referentes ao edital deverão ser apresentados por escrito e
endereçados a COMISSÃO, contendo as informações para contato, sendo que, até dois dias úteis antes
da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital, no endereço
Rua Renato Valverde, nº 39, Centro, Pedrão no horário de 08h00 às 12h00min
15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 - Poderá o Município revogar o presente Edital de Credenciamento, no todo ou em parte, por
conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.
15.2 - O Município deverá anular o presente Edital de Credenciamento, no todo ou em parte, sempre que
acontecer ilegalidade, de oficio ou por provocação.
15.3 - A anulação do procedimento de Credenciamento, não gera direito à indenização, ressalvado o
disposto no parágrafo único doart. 59 da Lei 8.666/93.
15.8 - Ocorrendo erro, falha ou falta de processamento das contas, por culpa da Secretaria, esta garantirá
aos Prestadores de Serviços Credenciados o pagamento avençado no contrato, pelos valores do mês
imediatamente anterior, acertando-se as diferenças que houver, no pagamento seguinte.
15.12 - Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos Contratos a serem firmados o não cumprimento
de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na Lei Federal 8.666/93, sem
prejuízo das multas cominadas no item 12.2, quais sejam:
15.12.1- O não cumprimento de cláusulas contratuais; 14.12.2- O atraso injustificado no início do serviço;
15.2.3- A paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Secretaria Municipal
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15.2.4- O não atendimento das determinações regulares do servidor designado para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como, as de seus superiores;
15.2.5- O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
15.2.6- Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pelo Gestor da Secretaria Municipal;
15.2.7- Nos casos enumerados nos incisos IX, X, XI, XIV, XV, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
16
– DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
16.1 - Serão indeferidas as inscrições dos interessados que não comprovarem os requisitos exigidos no
presente Edital ou não apresentarem a documentação necessária.
16.2 - Do indeferimento da inscrição caberá recurso à Autoridade Superior, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da ciência do ato.
17.0 DO DESCREDENCIAMENTO:
O descredenciamento poderá ocorrer:
A pedido do credenciado, respeitando o prazo de aviso prévio de no mínimo 30(dias).
Descumprimento de alguma exigência editalíssima.
Extinção da necessidade de locação para a referida linha.
Poderá ser descredenciado e o contrato rescindido nos casos previstos nos artigos 78 e 79
da Lei 8.666/93
Fato superveniente.
18 – DAS INFORMAÇÕES
18.1 – Os atos de interesse público referente a este processo de credenciamento serão divulgados sempre
mediante publicação no Diário Oficial do Município, em http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial
18.2 Quaisquer esclarecimentos referentes ao presente credenciamento deverão ser solicitados à
Comissão de Credenciamento, através do endereço eletrônico: copel.pedrao@hotmail.com
18.3 Os casos omissos serão dirimidos pelo Secretário de Educação.
Pedrão - BA, 25 de julho de 2022
Michele Evangelista dos Santos
Presidente da Comissão
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EDITAL
Credenciamento nº 005/2022
Processo Administrativo nº 137/2022
I - Relação das Linhas existentes com os devidos valores correspondentes
TABELA DE VALOR
LINHA

Valor KM

Formiga, Jenipapo, Mastruz, Canabrava, Rio Seco, Tapera, Escola. M
Tranquedo Neves

R$ 4,38

Alto Do Cruzeiro, Alegrete, Patrimônio, Pau Roxo, Montanha.

R$ 2,05

Posto de Combustível, Gameleira, Buri, Sitio, Água Branca

R$ 2,40

Cambube, Formiga, Roçado, Aboboreira, Areia pó

R$ 1,45

Boa Vista, Roça Velha, Sapé, Gabriel

R$ 2,51

Povoação, Barro Vermelho, Coqueiro, Gericó, Massapê, Contendas

R$ 1,85

1

VAN/KOMBI
ESCOLAS

Nº

Escola Municipal: ESC. TRANQUEDO NEVES

01

2
LINH
A

VEÍCULO/ROTEIRO

TURNO

VEICULO TIPO VAN/KOMBI, capacidade mínimo 09
pessoas sentadas. Roteiro: Formiga, Jenipapo,
Mastruz, Canabrava, Rio Seco, Tapera , Escola . M
Tranquedo Neves

KM

DIAS

KM MES

22

572

MATUTINO
26
VESPERTINO E
NOTURNO

ÔNIBUS
ESCOLAS

VEÍCULO/ROTEIRO

Escola Municipal: ESC. LUIZ VIANA FILHO, ESC.
VEICULO TIPO ÔNIBUS, capacidade mínima de 25
DINHA ZEZÉ E COL. EST. JOÃO BENEVIDES
passageiros sentados. Roteiro: Alto Do Cruzeiro, Alegrete,
NOGUEIRA
Patrimônio, Pau Roxo, Montanha.
Escola Municipal: ESC. LUIZ VIANA FILHO, ESC.
DINHA ZEZÉ E COL. EST. JOÃO BENEVIDES VEICULO TIPO ÔNIBUS, capacidade mínima de 23
NOGUEIRA
passageiros sentados. Roteiro: Posto de Combustível,

TURNO

KM

DIAS

KM MES

MATUTINO
VESPERTINO
E NOTURNO

111

22

2.442

MATUTINO
VESPERTINO
E NOTURNO114

22

2.508
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Gameleira, Buri, Sitio, Água Branca

MATUTINO
Escola Municipal: ESC. LUIZ VIANA FILHO, ESC.
VESPERTINO
DINHA ZEZÉ E COL. EST. JOÃO BENEVIDES VEICULO TIPO ÔNIBUS, capacidade mínima de 39
E
NOTURNO160
NOGUEIRA
22
passageiros sentados. Roteiro: Cambube, Formiga, Roçado,
Aboboreira, Areia pó
MATUTINO
Escola Municipal: ESC. LUIZ VIANA FILHO, ESC. VEICULO TIPO ÔNIBUS, capacidade mínima de 43
DINHA ZEZÉ E COL. EST. JOÃO BENEVIDES passageiros sentados Roteiro: Boa Vista, Roça Velha, Sapé, VESPERTINO
109
22
E NOTURNO
NOGUEIRA
Gabriel
MATUTINO
Escola Municipal: ESC. LUIZ VIANA FILHO, ESC.
VEICULO TIPO ÔNIBUS, capacidade mínima de 47 VESPERTINO
DINHA ZEZÉ E COL. EST. JOÃO BENEVIDES
passageiros sentados. Roteiro: Povoação, Barro Vermelho, E NOTURNO
NOGUEIRA
125
22
Coqueiro, Gericó, Massapê, Contendas

3.520

2.398

2.750
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EDITAL
Credenciamento nº 005/2022
Processo Administrativo nº _________
ANEXO lI-A - REQUERIMENTO PESSOA FÍSICA

DADOS DO REQUERENTE
1

NOME:

2

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:

3-

CPF:

4-

ENDEREÇO:

_

_ ( )

5 TELEFONE: ( )

_

6• ENDEREÇO ELETRÔNICO:

_

DADOS DO VEÍCULO
7 - ESPÉCIE/TIPO:

8 - MARCA/MODELO:

9 - ANO FABRICAÇÃO/MODELO:
11 - CHASSI N.º:

10 ·PLACA:
_ 12 - CAPACIDADE:

12- ROTA REQUERIDA:
13 • DATA:

/

/201_

ASSINATURA
(com reconhecimento de firma)

10
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EDITAL
Credenciamento nº 005/2022
Processo Administrativo nº _______
ANEXO II-B - REQUERIMENTO PESSOA JURÍDICA
DADOS DO REQUERENTE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
( )

TELEFONE: ( )
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
REPRESENTANTE(S) LEGAL (IS):
Nome:
Documento de Identificação n°:
Nome:
Documento de Identificação n° :
DADOS DO VEÍCULO
ESPÉCIE/TIPO:

8 - MARCA/MODELO:

ANO FABRICAÇÃO/MODELO:
CHASSI N.º:

10 - PLACA:
12 - CAPACIDADE:

ROTA REQUERIDA:
DATA:

.

ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL
(com reconhecimento de firma)
11
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EDITAL
Credenciamento nº 005/2022
Processo Administrativo nº ________
ANEXO III-A - DECLARAÇÃO PESSOA FÍSICA

(NOME)
portador (a) do CPF nº.
e
documento
de
identificação nº.
, expedido por
_
DECLARO, para os devidos, conhecer as normas que regem a prestação dos serviços vinculados
ao Credenciamento nº. XXX/2022.
DECLARO, ainda, assumir total responsabilidade pelas informações prestadas, respondendo direta e
exclusivamente pela correta manutenção, conservação e funcionamento do veiculo a ser utilizado na
prestação dos serviços, de forma a garantir condições satisfatórias de segurança, conservação,
funcionamento e higiene do veiculo e conforto para as pessoas transportadas.
Pedrão/Bahia,

de

de 2022

ASSINATURA
(com reconhecimento de firma)
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EDITAL
Credenciamento nº 005/2022
Processo Administrativo nº _________
ANEXO III-B - DECLARAÇÃO PESSOA JURÍDICA

(NOME)
representante legalda empresa
-----------,inscrita no CNPJ sob o nº.___________________________

_

portador(a) do CPF nº.
documento de
Identificação nº.
,expedido por
_
DECLARO, para os devidos, conhecer as normas que regem a prestação dos serviços vinculados
ao Credenciamento nº. XXX/2022.
DECLARO,
ainda, assumir total responsabilidade pelas informações prestadas, respondendo
direta e exclusivamente pela correta manutenção, conservação e funcionamento do veículo a ser
utilizado na prestação dos serviços, de forma a garantir condições satisfatórias de segurança,
conservação, funcionamento e higiene do veículo e conforto para as pessoas transportadas.
Pedrão/Bahia,

de

de 2022

ASSINATURA DO REPRESENANTE LEGAL
(com reconhecimento de firma)
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Anexo IV

DECLARAÇÃO CONJUNTA
A __________________________, inscrito no CNPJ: __________________, por intermédio de seu
representante legal a Sra. _____________________, portador(a) da Carteira de Identidade no
07.579.421-72 e do CPF no 889.620.085-72
OU
Sr.(a) __________________________, portador(a) da Carteira de Identidade no 07.579.421-72 e
do CPF no 889.620.085-72

DECLARA:
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos ou emprega menor, a partir
de quatorze anos, na condição de aprendiz;
que cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de
descumprimento;
que, 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;
para os devidos fins que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante legal,
não são servidores do Município, cônjuge ou companheiro (a), parente em linha reta e/ou colateral,
consanguíneo ou afim de servidor (a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão
ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou exerça atividade ligada
à contratação.
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.

Assinatura
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EDITAL
Credenciamento nº 005/2022
Processo Administrativo nº _______
ANEXO V – MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº.
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM AS PARTES ADIANTE
QUALIFICADAS MEDIANTE CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:

O Município de Pedrão/Bahia, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº
13.648.241/0001-93, situada à Rua Renato Valverde, nº 39, centro, Pedrão/Bahia, CEP 48.140-000,
através do Fundo Municipal de Educação, CNPJ 30.553.913/0001-04, neste ato representado pelo
Prefeito o Senhor ______________, CPF nº ___________, RG nº
_______ SSP/BA e Secretaria
Municipal de Educação ___________, CPF nº _____________,
neste
ato
denominado
simplesmente
CONTRATANTE, e
(Nome da Pessoa Física ou da empresa), nacionalidade
,
(função), domiciliado/ sediada na Rua
, Bairro
,
Estado da
, cadastrada no CPF/ CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº.
, residente à
CEP
,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATADO, acordam e celebram o presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Constitui objeto do presente contrato de credenciamento, a prestação de serviços com , realizando uma
estimativa de (km) diário, neste Município. Conforme Edital de CREDENCIAMENTO publicado no
Diário Oficial do município, sob a supervisão e Segundo as normas e condições abaixo.
CLÁUSULA SEGUNDA
1.1 O presente contrato tem vigência 12 (doze) meses com início na data de sua assinatura, podendo
ter seu prazo prorrogado de acordo com o previsto no art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores ou rescindida nos termos do regulamento.
CLAÚSULA TERCEIRA
O CONTRATADO se obriga a cumprir o disposto na cláusula primeira em período de tempo compatível
e de acordo com as necessidades da Secretaria de Educação e conforme previsão constante do Edital
e o seu Termo de Referência, obedecendo às necessidades do calendário escolar .
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O CONTRATADO, na execução de suas atividades utilizará equipamentos, matérias e insumos de sua
inteira responsabilidade.
15
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PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATADO não poderá transferir os direitos e obrigações a terceiros, sem a anuência do
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O CONTRATADO não poderá efetuar qualquer tipo de cobrança de taxa ou diferenças aos usuários
do Transporte Escolar, sob qualquer pretexto.
PARÁGRAFO QUARTO
O CONTRATADO, responderá pela solidez, segurança e perfeição dos serviços executados, sendo
ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos
durante a execução dos serviços ou deles decorrentes.
PARÁGRAFO QUINTO
O CONTRATADO durante a vigência do presente Termo de Credenciamento obriga-se a manter todas
as condições da habilitação e qualificação exigidas no Edital de CREDENCIAMENTO Público XXX/2022
.
CLÁUSULA QUARTA
Pelos serviços prestados, o CONTRATADO receberá a importância de R$
, a serem
pagos até o dia 15 (quinze) do mês subsequente à prestação de serviços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Em cumprimento ao Decreto 7507 de 27 de junho de 2011 da Presidência da República e a Portaria
GM/MS 2707 de 17 de novembro de 2011 os pagamentos serão exclusivamente realizados através de
transferência bancária de instituição financeira oficial, sendo responsabilidade exclusiva do
CREDENCIADO pela abertura prévia da conta bancaria.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATANTE poderá fiscalizar a execução dos serviços prestados pelo CONTRATADO, podendo
rejeitá-los quando estiverem fora das especificações, devendo ser refeito sem ônus ao CONTRATANTE.
PATÁGRAFO TERCEIRO
Das parcelas mensais a que tem direito o CONTRATADO serão descontados os valores pertinentes a
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Imposto Sobre serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), em conformidade com a legislação específica.
CLÁUSULA QUINTA
As despesas decorrentes de execução do presente contrato são estimadas em R$
ser empenhada no presente exercício financeiro e correrá à Dotação Orçamentária:

,importância a

CLÁUSULA SEXTA
A rescisão do contrato por parte do CONTRATADO poderá ser requerida com antecedência mínima de
30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa contratual correspondente a 10% (dez por cento) do
16
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valor do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA
A rescisão do contrato por parte do CONTRATANTE poderá ser decretada a qualquer momento
resguardando o interesse da administração ou constatada a infringência de normas legais, contratuais
ou éticas por parte do CONTRATADO.
PARÁGRAFO ÚNICO
Havendo rescisão do Termo de Credenciamento, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o
numerário equivalente aos serviços efetivamente realizados, e aprovados pela fiscalização, no valor
avençado.
CLÁUSULA OITAVA
As partes elegem o Foro da comarca de Irará, Estado de Bahia, para dirimirem quaisquer dúvidas
oriundas deste ajuste, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma
e, na presença das testemunhas abaixo.

Pedrão/Bahia,

de

de 2022.

Contratado

TESTEMUNHAS:

1
NOME
RG

2
NOME
RG
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