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Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ: 16.418.766/0001-20

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2022
O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, inciso III, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa: FABIO DANTAS SILVA,
pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 26.740.802/0001-21, com endereço comercial à sede
Na RUA DONA LAURA NUNES 01 / CENTRO / LIVRAMENTO DE NOSSASENHORA / BA / 46140 - 000.
OBJETO: Prestação de serviços na apresentação de show artístico de “Edgar Mão Branca”durante os
festejos de 2022 em comemoração ao padroeiro do Município, conforme especificações constantes do
Processo de Inexigibilidade de Licitação, no Valor Global de R$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil reais),
constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 008/2022, devendo ser celebrado o
contrato com a empresa: FABIO DANTAS SILVA. Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba, 03
de Junho de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, para Contratação de empresa para Prestação de serviços
na apresentação de show artístico de “Edgar Mão Branca”durante os festejos de 2022 em comemoração ao
padroeiro do Município, conforme especificações constantes do Processo de Inexigibilidade de Licitação, e
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o
processo de Inexigibilidade de Licitação, contratando a Empresa FABIO DANTAS SILVA. Valor Global de
R$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil reais). Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba, 03 de
Junho de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
008/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2022
O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram
cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, para Contratação de empresa para Prestação de serviços
na apresentação de show artístico de “Edgar Mão Branca”durante os festejos de 2022 em comemoração ao
padroeiro do Município, conforme especificações constantes do Processo de Inexigibilidade de Licitaçãoe
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base
legal o Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, contratando a empresa FABIO DANTAS SILVA.
Valor Global de R$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil reais). Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal.
Caraíbas-Ba, 03 de Junho de 2022.

RESUMO DO CONTRATO Nº 001-06/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba.
Contratada: FABIO DANTAS SILVA
Objeto: Contratação de empresa para Prestação de serviços na apresentação de show artístico de “Edgar
Mão Branca”durante os festejos de 2022 em comemoração ao padroeiro do Município.
Valor do contrato: de R$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil reais)
Data da Assinatura: 04/06/2022
Prazo de duração: 06 (seis) meses.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 008/2022.
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CONTRATO INX Nº 001-06/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA E A EMPRESA
FABIO DANTAS SILVA NOS TERMOS ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20 com Sede na Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro,
na cidade de Caraíbas, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jones Coelho
Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade nº 12.869.255-33, expedida
pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50, residente e domiciliado no Povoado
Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas, Bahia, neste ato denominada
CONTRATANTE, e a empresa, FABIO DANTAS SILVA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº 26.740.802/0001-21, com sede Na RUA DONA LAURA NUNES 01 / CENTRO / LIVRAMENTO DE
NOSSASENHORA / BA / 46140 - 000, representada neste ato Fabio Dantas Silva, brasileiro, empresário, com
registro de identidade nº 0673511154, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 799.651.305-82, residente
e domiciliado na RUA DONA LAURA NUNES 01 / CENTRO / LIVRAMENTO DE NOSSASENHORA / BA, a seguir
denominada simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas
ulteriores alterações e na Inexigibilidade de Licitação nº 008/2022, resolvem celebrar o
presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços na apresentação de show artístico
de "Edgar Mão Branca” durante os festejos de 2022 em comemoração ao padroeiro do
Município, conforme especificações constantes do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº
008/2022.
§ Único - A apresentação do Show deverá ocorrer no dia 11/06/2022, com duração de
aproximadamente 1h30min (Uma hora e trinta minutos).
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O regime de execução do presente contrato é de Prestação de Serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor deste contrato é de R$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil reais), a serem pagos conforme
especificado abaixo:
§ 1º - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas,
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução
dos serviços ora contratado;
§ 2º - Para garantia de reserva do Show, serão efetuados os pagamentos da seguinte forma:
a) 1ª Parcela de R$ 35.500,00 (Trinta e cinco mil e quinhentos reais), no ato de assinatura
deste instrumento contratual;
b) 2ª Parcela de R$ 19.500,00 (Dezenove mil e quinhentos reais), No primeiro dia útil após o
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Show doo Artista;

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO
O prazo do presente contrato será por um período de até 06 (seis) meses, contados a partir da
data de assinatura do presente instrumento, ou até que as partes cumpram suas obrigações.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas para pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a
seguir especificada:
Órgão: 0318 – SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO
Atividade/Projeto: 2.062 - Promoções de Festas Populares
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA
A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o contratante pelos possíveis
danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS
O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas contidas no presente contrato
sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas na Lei Federal nº
8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e ampla defesa em Processo
Administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a
gravidade da infração;
§ 2º A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites
máximos:
I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação, sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais
prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o
valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições
estipuladas no contrato;
§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RECISÃO
A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às
disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA NONA – DO ART. 77 DA LEI 8.666/93
A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito a parte prejudicada do ressarcimento
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de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA TAXA DE CAMBIO E REAJUSTE DE PREÇOS
Não de Aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Inexigibilidade de Licitação
nº 008/2022 e seus Anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICADA
A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, inclusive nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada, através de cheque nominativo ou na conta corrente da CONTRATADA;
Obrigações da Contratada:
a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos na proposta de preços;
b) Não promover a cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, da obrigatoriedade e
responsabilidade da prestação dos serviços objeto deste contrato;
c) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
d) Disponibilizar 01 (um) Coordenador para o evento, que deverá coordenar acompanhar e monitorar
todos os serviços prestados durante o evento, ficando o mesmo responsável em notificar a Contratante sobre
qualquer ocorrência, durante a realização de cada Evento;
e) Exercer as atividades objeto do presente instrumento, em consonância com as normas legais
pertinentes e com os regulamentos;
f) Cumprir e fazer cumprir as disposições especificadas no presente instrumento e na legislação;
g) Exercer as atividades objeto do presente contrato com zelo e de forma contínua;
h) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93;
j) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar a Contratada ou ao público em geral, em
decorrência das obrigações assumidas neste Contrato, sem prejuízos de outras.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –
Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao processo Licitatório Inexigibilidade
de Licitação nº 008/2022, processada com base no Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
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ulteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. Edson dos Santos Lenares, Secretário
Municipal de Administração, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
As partes elegem o Foro da Comarca de Anagé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Caraíbas – Ba, 03 de Junho de 2022.

FABIO DANTAS SILVA
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CONTRATO DL Nº 015-01/2022
CONTRATO
DE
FORBECIMENTO
DE
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA E
A EMPRESA JAMILLY DE MOURA PEREIRA-ME
NOS TERMOS ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20 com Sede na Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro,
na cidade de Caraíbas, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jones
Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade nº 12.869.255-33,
expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50, residente e domiciliado
no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas, Bahia, neste ato
denominada CONTRATANTE, e a empresa, JAMILLY DE MOURA PEREIRA-ME, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.585.030/0001- 19, com sede Av. Dr. Guilherme Dias, nº
129, centro, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato Marcio Clayton de Souza
Santoscom registro de identidade nº 09.613.307-40-SSP/BA e cadastro no CPF nº 954.575.34553, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Maria Cândida de Jesus, nº
174, bairro Olhos D'Água, na cidade de Brumado, Bahia, a seguir denominada simplesmente
CONTRATADA, firmam neste ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Compputadores para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administração e educação, conforme especificado
na planilha da dispensa de licitação Nº. 011/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, conforme Planilha
Orçamentária de Preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao Processo de Dispensa
Nº. 011/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e à Lei
Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será por período de até 02(dois) meses contados da data de
assinatura desse contrato, prazo este em que a contratada deverá entregar os materiais
contratados.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
4.1 O Valor Total para a execução do objeto deste contrato será de R$ 18.912,00 (Dezoito
mil novecentos e doze reais), devendo o pagamento ocorrer mediante apresentação de Nota
Fiscal e Recibo, após a Secretaria Responsável atestar a entrega dos produtos.
4.2 Os valores serão fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do serviço contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 011/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Atividade/Projeto : 2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS - GABINETE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Atividade/Projeto : 2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1 - A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações
e necessidade da CONTRATANTE;
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato;
6.1.5 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após a entrega dos produtos, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso
de vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
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8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do serviço, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado do serviço objeto da licitação;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
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9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado da
Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem
justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e único
efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 24 de Janeiro de 2021.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

JAMILLY DE MOURA PEREIRA-ME
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 010-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E LUCAS DE JESUS
SILVEIRA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Lucas de Jesus Silveira, CNPJ: 32.467.088/0001-42, com sede Rua Cruzeiro do Sul-A,
S/N, Vila Mariana, Distrito de Caraíbas, Bahia, representada neste ato por Lucas de Jesus
Silveira, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 15.071.182-44, expedida pela SSP/BA
e residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 25/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa CPI3H60, nas localidades Faz Lagedo e
Vila Mariana, no perído vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 25/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 25/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 6311,04 (Seis Mil e
Trezentos e Onze Reais e Quatro Centavos), a serem pagos após a devida comprovação, em
conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 048/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

LUCAS DE JESUS SILVEIRA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 011-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E SHIMENE
CORDEIRO SILVA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Shimene Cordeiro Silva, CNPJ: 32.739.074/0001-30, com sede no Pov Tabua, 840,
Zona Rural do Municpio de Caraíbas, Bahia, representada neste ato por Shimene Cordeiro
Silva, brasileira, maior, com registro de identidade nº 22.36.1523-45, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 26/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa KNE7860, nas localidades Faz Olaria, Faz
Queiroz e Faz Tabua do Nestor no perído Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação
Nº. 26/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 26/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 2.565,45 (Dois Mil e
Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 049/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

SHIMENE CORDEIRO SILVA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 012-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E NILSON
SILVEIRA PIRES.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Nilson Silveira Pires, CNPJ: 32.490.458/0001-62, com sede na Faz Vista Nova, S/N,
Zona Rural do Municpio de Caraíbas, Bahia, representada neste ato por Nilson Silveira Pires,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 13.975.871-21, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 27/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automóvel Placa BSI7476, nas localidades Faz Santa Cruz e
Vila Mariana no perído Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 27/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 27/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 2.416,80 (Dois Mil e
Quatrocentos e Dezesseis Reais e Oitenta Centavos), a serem pagos após a devida comprovação,
em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 050/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

NILSON SILVEIRA PIRES
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 013-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E MARIA DE
FÁTIMA JESUS SILVA SOUSA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Maria de Fátima Jesus Silva Sousa, CNPJ: 45.338.299/0001-27, com sede na Rua 2,
14, Vila Mariana, Distrito do Municpio de Caraíbas, Bahia, representada neste ato por Maria
de Fatima Jesus Silva Sousa, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 1477954007,
expedida pela SSP/BA e residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com
suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 28/2022, resolvem
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições
segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automóvel Placa NEV8B20, nas localidades Faz Lagoa da
Pedra e Vila Mariana no perído Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº.
28/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 28/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 3.052,35 (Três Mil e
Ciquenta e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos), a serem pagos após a devida comprovação, em
conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X20TV8QRC7WCN0NDD+ZNEA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
24 - Ano - Nº 1415

Caraíbas

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro Fone: (77) 34431010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ:
16.418.766/0001-20

As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 051/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

MARIA DE FATIMA DE JESUS SILVA
SOUSA
CONTRATADA
1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 014-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E QUERCIA
PEREIRA CAMPOS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Quercia Pereira Campos, CNPJ: 32.492.695/0001-62, com sede na Fazenda Sobrado,
s/n, Zona Rural, Municpio de Caraíbas, Bahia, representada neste ato por Quercia Pereira
Campos, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 1594533482, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 29/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa LCD5172, nas localidades Faz Lagoinha e
Vila Mariana no perído Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 29/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 29/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 4.852,98 (Quatro Mil e
Oitocentos e Ciquenta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 052/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

QUERCIA PEREIRA CAMPOS
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 015-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E ALTIER SOUZA
AMARAL.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Altier Souza Amaral, CNPJ: 32.465.105/0001-02, com sede na Faz Lagoa Cumprida,
60, Zona Rural, Municiípio de Caraíbas, Bahia, representada neste ato por Altier Souza Amaral,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 1425332544, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 30/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa BUS3790, nas localidades Faz Leandro e
Vila Mariana no perído Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 30/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 30/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 3.706,98 (Três Mil e
Setecentos e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos), a serem pagos após a devida comprovação,
em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 053/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

ALTIER SOUZA AMARAL
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 016-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E ADAILSON
ALVES CORDEIRO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Adailson Alves Cordeiro, CNPJ: 45.265.849.0001-25, com sede na Faz Tabua, 550,
Zona Rural do Município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Adailson Alves
Cordeiro, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 1593203802, expedida pela SSP/BA
e residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 31/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa CXS2279, nas localidades Faz Capim e Vila
Mariana no perído Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 31/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 31/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 2.968,18 (Dois Mil e
Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Dezoito Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 054/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

ADAILSON ALVES CORDEIRO
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X20TV8QRC7WCN0NDD+ZNEA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Caraíbas

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
39 - Ano - Nº 1415

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro Fone: (77) 34431010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ:
16.418.766/0001-20

CONTRATO DL Nº 017-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E DIRAELSON
CAMPOS DE LIMA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Diraelson Campos de Lima, CNPJ: 32.489.416/0001-01, com sede no Pov Lagoa das
Flores Espraiado, 250, Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por
Diraelson Campos de Lima, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 644678216,
expedida pela SSP/BA e residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com
suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 32/2022, resolvem
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições
segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa LOX0F29, nas localidades Faz Lagoa
Grande e Igrejinha no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº.
32/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 32/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 3.048,74 (Três Mil e
Quarenta e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos), a serem pagos após a devida comprovação,
em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
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As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 055/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

DIRAELSON CAMPOS DE LIMA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 018-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E NILTON PEREIRA
LIMA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Nilton Pereira Lima, CNPJ: 32.561.965/0001-40, com sede no Pov Araras, 290, Zona
Rural do município de Caraíbas Bahia. , representada neste ato por Nilton Pereira Lima,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 07.653.871-07, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 33/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Caminhonete Placa JOY0303, nas localidades Faz Araras e
Caixa D' Água no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 33/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 33/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 2.375,00 (Dois Mil e
Trezentos e Setenta e Cinco Reais), a serem pagos após a devida comprovação, em conformidade
com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 056/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

NILTON PEREIRA LIMA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 019-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E ISAU VIEIRA DE
LIMA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Isau Vieira de Lima, CNPJ: 32.598.738/0001-99, com sede Faz Lagoa das Flores, S/N,
Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Isau Vieira de Lima,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 0787868191, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 34/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automóvel Placa BPG6808, nas localidades Faz Lagoa das
Flores e Faz Lagoa de Saturno no período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação
Nº. 34/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 34/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.821,77 (Um Mil e
Oitocentos e Vinte Um Real e Setenta e Sete Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 057/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

ISAU VIEIRA DE LIMA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 020-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E FABIANO
FERREIRA DE CARVALHO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Fabiano Ferreira de Carvalho, CNPJ: 32.491.937/0001-01, com sede na Fazenda
Coiote, Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Fabiano
Ferreira de Carvalho, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 1196391904, expedida
pela SSP/BA e residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com
suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 35/2022, resolvem
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições
segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa HVR5A90, nas localidades Faz Algodão e
Faz Tabua no período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 35/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 35/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 3.040,00 (Três Mil e
Quarenta Reais), a serem pagos após a devida comprovação, em conformidade com a proposta
apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 058/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

FABIANO FERREIRA DE CARVALHO
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 021-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E JUCELIO
SANTOS LIMA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Jucelio Santos Lima, CNPJ: 24.596.647/0001-96, com sede na Rua Fidelis Botelho,
218, Centro, do município de Anagé Bahia, representada neste ato por Jucelio Santos Lima,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 09.130.762-79, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Anage, Bahia, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores alterações e no
processo de Dispensa de Licitação nº 36/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de
Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa CPH7157, nas localidades Faz Araras I e
Faz Tabua no período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 36/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 36/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 2.280,00 (Dois Mil e
Duzentos e Oitenta Reais), a serem pagos após a devida comprovação, em conformidade com a
proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 059/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

JUCELIO SANTOS LIMA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 022-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E JOSIMAR SOUSA
CAMPOS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Josimar Sousa Campos, CNPJ: 32.593.673/0001-99, com sede Faz Lagoa das Flores,
S/N, Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Josimar Sousa
Campos, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 52974088, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 37/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa CST1309, nas localidades nas localidades
Faz Baixão e Faz Lagoa Grande no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação
Nº. 37/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 37/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.589,54 (Um Mil e
Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), a serem pagos após a
devida comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 060/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

JOSIMAR SOUSA CAMPOS
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 023-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E JOSIMAR SOUSA
CAMPOS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Josimar Sousa Campos, CNPJ: 32.593.673/0001-99, com sede Faz Lagoa das Flores,
S/N, Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Josimar Sousa
Campos, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 52974088, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 38/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa CST1309, nas localidades Faz Araras e Faz
Tabua no período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 38/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 38/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.379,02 (Um Mil e
Trezentos e Setenta e Nove Reais e Dois Centavos), a serem pagos após a devida comprovação,
em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 061/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

JOSIMAR SOUSA CAMPOS
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 024-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E ADAILSON
ALVES CORDEIRO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Adailson Alves Cordeiro, CNPJ: 45.265.849.0001-25, com sede na Faz Tabua, 550,
Zona Rural do Município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Adailson Alves
Cordeiro, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 15.932.038-02, expedida pela
SSP/BA e residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 39/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Ônibus Placa BWE8342, nas localidades Faz Morro e Faz Jiboia
no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 39/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 39/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 5.532,80 (Cinco Mil e
Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 062/2022, correrão à conta de recursos constantes

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X20TV8QRC7WCN0NDD+ZNEA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
68 - Ano - Nº 1415

Caraíbas

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro Fone: (77) 34431010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ:
16.418.766/0001-20

de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

ADAILSON ALVES CORDEIRO
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 025-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E ARLEN COSTA
LENARES.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Arlen Costa Lenares, CNPJ: 45.411.221/0001-90, com sede na Faz Olho D' Água, 3,
Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Arlen Costa Lenares,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 15.675.454-16, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 40/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Ônibus Placa KEB0D86, nas localidades Faz Bocania, Faz
Morro do Macaco e Faz Jiboia no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação
Nº. 40/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 40/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 4.845,00 (Quatro Mil e
Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais), a serem pagos após a devida comprovação, em
conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 063/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

ARLEN COSTA LENARES
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 026-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E SHIMENE
CORDEIRO SILVA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Shimene Cordeiro Silva, CNPJ: 32.739.074/0001-30, com sede no Pov Tabua, 840,
Zona Rural do Municpio de Caraíbas, Bahia, representada neste ato por Shimene Cordeiro
Silva, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 22.361.523-45, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 41/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa KNE7860, nas localidades Faz Maria Luiza
e Capim no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 41/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 41/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 2.185,00 (Dois Mil e Cento e
Oitenta e Cinco Reais), a serem pagos após a devida comprovação, em conformidade com a
proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 064/2022, correrão à conta de recursos constantes

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X20TV8QRC7WCN0NDD+ZNEA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
76 - Ano - Nº 1415

Caraíbas

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro Fone: (77) 34431010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ:
16.418.766/0001-20

de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

SHIMENE CORDEIRO SILVA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 027-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E FABIANO
FERREIRA DE CARVALHO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Fabiano Ferreira de Carvalho, CNPJ: 32.491.937/0001-01, com sede no na Fazenda
Coiote, Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Fabiano
Ferreira de Carvalho, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 1196391904, expedida
pela SSP/BA e residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com
suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 42/2022, resolvem
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições
segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Ônibus Placa CZX9198, nas localidades Faz Gameleira e Faz
Jiboia no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 42/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 42/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 5.836,80 (Cinco Mil e
Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos), a serem pagos após a devida comprovação,
em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 065/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

FABIANO FERREIRA DE CARVALHO
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 028-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E FABIANO
FERREIRA DE CARVALHO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Fabiano Ferreira de Carvalho, CNPJ: 32.491.937/0001-01, com sede no na Fazenda
Coiote, Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Fabiano
Ferreira de Carvalho, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 1196391904, expedida
pela SSP/BA e residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com
suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 43/2022, resolvem
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições
segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa HVR5A90, nas localidades Faz Quintas e
Faz Jiboia no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 43/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 43/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 3.156,66 (Três Mil e Cento e
Ciquenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos), a serem pagos após a devida comprovação, em
conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 066/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

FABIANO FERREIRA DE CARVALHO
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 029-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E JOSE RUI DA
CRUZ.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Jose Rui da Cruz, CNPJ: 45.282.806/0001-58, com sede no Povoado Beira Rio, S/N,
Zona Ruaral do Município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Jose Rui da Cruz,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 22.374.827-72, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 44/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa LNG2H25, nas localidades Faz Olho D'
Água e Faz Jiboia no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº.
44/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 44/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.615,00 (Um Mil e
Seiscentos e Quinze Reais), a serem pagos após a devida comprovação, em conformidade com a
proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 067/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

JOSE RUI DA CRUZ
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 030-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E JOSE RUI DA
CRUZ.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Jose Rui da Cruz, CNPJ: 45.282.806/0001-58, com sede no Povoado Beira Rio, S/N,
Zona Rural do Município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Jose Rui da Cruz,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 22.374.827-72, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 45/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa LNG2H25, nas localidades Faz Olho D'
Água e Faz Jiboia no período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 45/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 45/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.615,00 (Um Mil e
Seiscentos e Quinze Reais), a serem pagos após a devida comprovação, em conformidade com a
proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 068/2022, correrão à conta de recursos constantes

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X20TV8QRC7WCN0NDD+ZNEA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
92 - Ano - Nº 1415

Caraíbas

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro Fone: (77) 34431010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ:
16.418.766/0001-20

de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

JOSE RUI DA CRUZ
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 031-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E ROBERTO
SANTOS DE DEUS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Roberto Santos de Deus, CNPJ: 21.468.468/0001-85, com sede na Av Anage, 327,
Centro da cidade de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Roberto Santos de Deus,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 910630941, expedida pela SSP/BA e residente
e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores alterações e no
processo de Dispensa de Licitação nº 46/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de
Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa BTO5684, nas localidades Faz Papagaio e
Faz Veredinha no período Noturno, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 46/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 46/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 4.312,62 (Quatro Mil e
Trezentos e Doze Reais e Sessenta e Dois Centavos), a serem pagos após a devida comprovação,
em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 069/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

ROBERTO SANTOS DE DEUS
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 032-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E ROBERTO
SANTOS DE DEUS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Roberto Santos de Deus, CNPJ: 21.468.468/0001-85, com sede na Av Anage, 327,
Centro da cidade de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Roberto Santos de Deus,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 910630941, expedida pela SSP/BA e residente
e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores alterações e no
processo de Dispensa de Licitação nº 47/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de
Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa BTO5684, nas localidades Faz Limeira e
Caraíbas no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 47/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 47/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 3.035,06 (Tres Mil e Trinta e
Cinco Reais e Seis Centavos), a serem pagos após a devida comprovação, em conformidade com
a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 070/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

ROBERTO SANTOS DE DEUS
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 033-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E DIOGO CAMPOS
E SILVA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Diogo Campos e Silva, CNPJ: 45.262.844/0001-49, com sede na Rua G, Quadra F, 13
Centro da cidade de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Diego Campos Silva,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 21.735.923-00, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 48/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Ônibus Placa CDM1H09, nas localidades Faz Forno e Sede no
período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 48/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 48/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 5.804,88 (Cinco Mil e
Oitocentos e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 071/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

DIOGO CAMPOS E SILVA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 034-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E AGNALDO
VIEIRA DA SILVA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Agnaldo Vieira da Silva, CNPJ: 32.509.969/0001-89, com sede no Pov Boa Vista, 35,
Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Agnaldo Vieira da
Silva, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 083.701.207-41, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 49/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa CYB9531, nas localidades Faz Enxu, Faz
Lagoa Grande e Faz Tabua no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº.
49/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 49/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 3.365,28 (Três Mil e
Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte Oito Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 072/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

Agnaldo Vieira da Silva
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 035-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E RONILSON DIAS
BONFIM.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Ronilson Dias Bonfim, CNPJ: 32.485.714/0001-23, com sede na Av. Manoel Marinho,
548, Bela Vista, Caraíbas Bahia, representada neste ato por Ronilson Dias Bonfim, brasileiro,
maior, com registro de identidade nº 16.522.884-90, expedida pela SSP/BA e residente e
domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores alterações e no
processo de Dispensa de Licitação nº 50/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de
Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa CPR4C67, nas localidades Faz Ribeirão e
Sede no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 50/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 50/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 3.298,40 (Três Mil e
Duzentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 073/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X20TV8QRC7WCN0NDD+ZNEA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Caraíbas

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
113 - Ano - Nº 1415

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro Fone: (77) 34431010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ:
16.418.766/0001-20

7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

RONILSON DIAS BONFIM
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 036-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E KAILANE DE
SOUSA SILVA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Kailane de Sousa Silva, CPF: 112.141.215-78, com sede no Povoado Tabua, 36, Zona
Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Kailane de Sousa Silva,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 22.768.134-74, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 51/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automovel Placa HNE4E99, nas localidadades Faz Ventania e
Faz Tabua do Nestor no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº.
51/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 51/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.322,40 (Um Mil e
Trezentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta Centavos), a serem pagos após a devida comprovação,
em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 074/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

KAILANE DE SOUSA SILVA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 037-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E LUIZ COELHO
DAMACENA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Luiz Coelho Damacena, CNPJ: 32.553.466/0001-00, com sede na Faz Veados, S/N,
Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, representada neste ato por Luiz Coelho
Damacena, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 1297385810, expedida pela
SSP/BA e residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 52/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Ônibus Placa JMU0324, nas localidadades Faz Lagoa de José e
Vila Mariana, no perído Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 52/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 52/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 6.200,46 (Seis Mil e
Duzentos Reais e Quarenta e Seis Centavos), a serem pagos após a devida comprovação, em
conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 075/2022, correrão à conta de recursos constantes

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X20TV8QRC7WCN0NDD+ZNEA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
120 - Ano - Nº 1415

Caraíbas

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro Fone: (77) 34431010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ:
16.418.766/0001-20

de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

LUIZ COELHO DAMACENA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 038-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E MANOEL
MESSISAS VIEIRA ALVES.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Manoel Messisas Vieira Alves, CPF: 262.746.448-57, com sede no Pov Represo de
Caraíbas, Zona Rural do Municpio de Caraíbas, Bahia, representada neste ato por Manoel
Messias Vieira Alves, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 1533349673, expedida
pela SSP/BA e residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com
suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 53/2022, resolvem
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições
segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automovel Placa AJH6145, nas localidades Faz Olaria, Faz
Olho D' Água e Faz Pau Ferro, no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação
Nº. 53/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 53/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 2.764,50 (Dois Mil e
Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Ciquenta Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
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As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 076/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

MANOEL MESSIAS VIEIRA ALVES
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 039-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CARAÍBAS-BA
E
ELIANA
RODRIGUES SILVA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Eliana Rodrigues Silva, CPF: 034.492.815-26, com sede no Pov Lagoa das Flores
Espraiado, 20, Zona Rural, do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Eliana
Rodrigues Silva, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 14.553.026-43, expedida pela
SSP/BA e residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 54/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa CGS6866, nas localidades Faz Zé Herminio
e Igrejinha no período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 54/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 54/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 3.308,20 (Três Mil e
Trezentos e Oito Reais e Vinte Centavos), a serem pagos após a devida comprovação, em
conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 077/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

ELIANA RODRIGUES SILVA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 040-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E CARLOS
RODRIGUES GOMES.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Carlos Rodrigues Gomes, CPF: 008.842.985-74, com sede no Pov Lagoa das Flores
Espraido, 120, Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Carlos
Rodrigues Gomes, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 0801413664, expedida
pela SSP/BA e residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com
suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 55/2022, resolvem
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições
segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automóvel Placa LIX4G53, nas localidades Faz Espraido e Faz
Igrejinha no período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 55/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 55/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.542,80 (Um Mil e
Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 078/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

CARLOS RODRIGUES GOMES
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 041-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E NICANOR
ALEIXO DE SOUSA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Nicanor Aleixo de Sousa, CPF: 738.584.635-15, com sede na Faz Lagoinha, 160, Zona
Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Nicanor Aleixo de Sousa,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 0375914609, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 56/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automóvel Placa LPF7777, nas localidades Faz Poço de
Lama e Araras no período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº.
56/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 56/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.433,55 (Um Mil e
Quatrocentos e Ciquenta e Três Reais e Ciquenta e Cinco Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 079/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

NICANOR ALEIXO DE SOUSA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 042-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E SIDNEI SILVA
COELHO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Sidnei Silva Coelho, CPF: 041.600.115-78, com sede no Pov São Luis, 215, Zona Rural
do Municipio de Aracatu Bahia, representada neste ato por Sidnei Silva Coelho, brasileiro,
maior, com registro de identidade nº 1273427459, expedida pela SSP/BA e residente e
domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores alterações e no
processo de Dispensa de Licitação nº 57/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de
Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automóvel Placa KLK7334, nas localidades Faz Espraido
e Faz Lagoa das Flores no período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação
Nº. 57/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 57/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.653,00 (Um Mil e
Seiscentos e Ciquenta e Três Reais), a serem pagos após a devida comprovação, em
conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 080/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

SIDNEI SILVA COELHO
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 043-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E BISMAGNO DE
SOUSA OLIVEIRA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Bismagno de Sousa Oliveira, CPF: 849.346.465-15, com sede na Faz Lagoa da Roça,
S/N, Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Bismagno de
Sousa Oliveira, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 1524179400, expedida pela
SSP/BA e residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 58/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automvel Placa BOH1032, nas localidades Faz Lagoa da
Roça e Faz Lagoa de Jose no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de
licitação Nº. 58/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 58/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.322,40 (Um Mil e
Trezentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta Centavos), a serem pagos após a devida comprovação,
em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 081/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

BISMAGNO DE SOUSA OLIVEIRA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 044-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E JAQUELINE DA
SILVA VIEIRA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Jaqueline da Silva Vieira, CPF: 095.593.765-51, com sede Rua Clemente Pereira, 300,
Centro, na cidade de Caraibas-Bahia, representada neste ato por Jaqueline da Silva Vieira,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 1652287507, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 59/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automovel Placa CFL4119, nas localidades Faz Lagoa da
Pedra e Faz Marreca no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº.
59/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 59/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.377,94 (Um Mil e
Trezentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 082/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

JAQUELINE DA SILVA VIEIRA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X20TV8QRC7WCN0NDD+ZNEA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Caraíbas

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
151 - Ano - Nº 1415

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro Fone: (77) 34431010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ:
16.418.766/0001-20

CONTRATO DL Nº 045-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CARAÍBAS-BA
E
AFRO
CERQUEIRA DOS SANTOS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Afro Cerqueira dos Santos, CPF: 034.110.205-98, com sede na Faz São Jose, 8, Zona
Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Afro Cerqueira dos Santos,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 13.190.564-31, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 60/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automovel Placa JSU9590, nas localidades Faz São Jose e
Extrema II e Faz no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº.
60/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 60/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.508,00 (Um Mil e
Quinhentos e Oito Reais), a serem pagos após a devida comprovação, em conformidade com a
proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 083/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

AFRO CERQUEIRA DOS SANTOS
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 046-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E ANTONIO DE
JESUS ALVES.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Antonio de Jesus Alves, CPF: 013.392.115-80, com sede na Faz Capim, S/N, Zona
Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Antonio de Jesus Alves,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 0975671677, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 61/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automvel Placa BOQ5080, nas localidades Faz Tabua do
Nestor e Faz Maria Luiza no período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº.
61/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 61/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 2.206,20 (Dois Mil e
Duzentos e Seis Reais e Vinte Centavos), a serem pagos após a devida comprovação, em
conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 084/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

ANTONIO DE JESUS ALVES
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 047-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E LUCIANO
AMARAL DE SOUSA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Luciano Amaral de Sousa, CPF: 033.477.415-28, com sede no Pov Cancelas, 70, Zona
Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Luciano Amaral de Sousa,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 1296615030, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 62/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automovel Placa HCV4D49, nas localidades Faz Riachão e
Faz Cancela no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 62/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 62/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.102,00 ( Um Mil e Cento e
Dois Reais), a serem pagos após a devida comprovação, em conformidade com a proposta
apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 085/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

LUCIANO AMARAL DE SOUSA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X20TV8QRC7WCN0NDD+ZNEA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Caraíbas

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
163 - Ano - Nº 1415

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro Fone: (77) 34431010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ:
16.418.766/0001-20

CONTRATO DL Nº 048-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E VALMIR
FORTUNATO PEREIRA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Valmir Fortunato Pereira, CPF: 193.440.758-59, com sede no Povoado Alagadiço,
135, Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Valmir Fortunato
Pereira, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 35.750.435-5, expedida pela SSP/BA
e residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 63/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automóvel Placa EPW6346, nas localidades Faz Areia e Faz
Morro no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 63/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 63/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.520,95 (Um Mil e
Quinhentos e Vinte Reais e Noventa e Cinco Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 086/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

VALMIR FORTUNATO PEREIRA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 049-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E ANDRESSA DO
AMARAL PEREIRA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Andressa do Amaral Pereira, CPF: 107.231.305-74, com sede Fazenda Jose Carlos,
S/N, Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Andressa do
Amaral Pereira, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 15.948.213-56, expedida pela
SSP/BA e residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 64/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automovel Placa DXS6614, nas localidades Faz Jose Marcos
e Faz Oiteiro no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 64/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 64/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 2.149,47(Dois Mil e Cento e
Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos), a serem pagos após a devida comprovação,
em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 087/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

ANDRESSA DO AMARAL PEREIRA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X20TV8QRC7WCN0NDD+ZNEA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Caraíbas

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
171 - Ano - Nº 1415

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro Fone: (77) 34431010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ:
16.418.766/0001-20

CONTRATO DL Nº 050-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E ELISANGELA
SOARES DOS SANTOS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Elisangela Soares dos Santos, CPF: 015.485.355-08, com sede na Av Anagé, 196,
Centro da Cidade de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Elisangela Soares dos
Santos, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 1307339387, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 65/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automovel Placa GVM1517, nas localidades Faz Estiva e Faz
Nova no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 65/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 65/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.487,70 (Um Mil e
Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 088/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

ELISANGELA SOARES DOS SANTOS
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 051-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E DALVAN DA
SILVA PORTUGAL.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Dalvan da Silva Portugal, CPF: 101.923.407-51, com sede no Povoado Bonfim, 15,
Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Dalvan da Silva
Portugal, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 0905510879, expedida pela SSP/BA
e residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 66/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automóvel Placa JOI6628, nas localidades Faz Bonfim e Faz
Tabua no perído Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 66/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 66/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.877,80 (Um Mil e
Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 089/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

DALVAN DA SILVA PORTUGAL
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 052-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E CLAUDIMAR DE
JESUS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Claudimar de Jesus, CPF: 007.856.075-60, com sede no Pov Tabua dos Alves, 14,
Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Claudimar de Jesus,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 07.419.927-79, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 67/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automovel Placa DDS8255, nas localidades Faz Tabua e
Caixa D 'Água no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 67/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 67/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 2.208,37 (Dois Mil e
Duzentos e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos), a serem pagos após a devida comprovação, em
conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 090/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

CLAUDIMAR DE JESUS
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 053-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E ALEX DAS
VIRGENS DE LIMA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Alex das Virgens de Lima, CPF: 044.798.835-25, com sede no Povoado Capim, 10,
Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Alex das Virgens de
Lima, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 14.645.346-83, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 68/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automovel Placa JNQ1355, nas localidades Faz João Manoel
e Faz Capim no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 68/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 68/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.410,75 (Um Mil e
Quatrocentos e Dez Reais e Setenta e Cinco Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 091/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

ALEX DAS VIRGENS DE LIMA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 054-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E EDIMILSON
PATEZ PEREIRA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Edimilson Patez Pereira, CNPJ: 32.525.243/0001-30, com sede no Pov Tabua, 390,
Zona Rural do Municpio de Caraíbas, Bahia, representada neste ato por Edimilson Patez
Pereira, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 55.262.086-5, expedida pela SSP/BA
e residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 69/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automóvel Placa OZJ0F96, nas localidades Faz Ariri e Faz
Lagoa da Onça no perído Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 69/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 69/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.814,88 (Um Mil e
Oitocentos e Quatorze Reais e Oitenta e Oito Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 092/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

EDIMILSON PATEZ PEREIRA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 055-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E RAMON SILVA
DOS SANTOS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Ramon Silva dos Santos, CNPJ: 32.722.448/0001-05, com sede na Faz Felix, S/N, Zona
Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Ramon Silva dos Santos,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 2155243901, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 70/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Camioneta Placa BRC3627, nas localidades Faz Aurelio e Faz
Jiboia no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 70/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 70/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.900,00 (Um Mil e Novecentos
Reais), a serem pagos após a devida comprovação, em conformidade com a proposta apresentada
pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 093/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

Ramon Silva dos Santos
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 056-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E ALBERICO DA
SILVA FREITAS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Alberico da Silva Freitas, CNPJ: 32.732.677/0001-00, com sede no Povoado Beira Rio
II, 70, Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Alberico da
Silva Freitas, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 4144657, expedida pela SSP/BA
e residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 71/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa CGR9F16, nas localidades Faz Veredinha
e Faz Papagaio no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº.
71/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 71/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 2.097,60 (Dois Mil e Cento e
Noventa e Sete Reais e Sessenta Centavos), a serem pagos após a devida comprovação, em
conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 094/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

ALBERICO DA SILVA FREITAS
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 057-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E ALBERICO DA
SILVA FREITAS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Alberico da Silva Freitas, CNPJ: 32.732.677/0001-00, com sede no Povoado Beira Rio
II, 70, Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Alberico da
Silva Freitas, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 4144657, expedida pela SSP/BA
e residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 72/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa CPR0659, nas localidades Faz Papagaio e
Faz Jiboia no período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 72/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 72/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 4.560,57 (Quatro Mil e
Quinhentos e Sessenta Reais e Ciquenta e Sete Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 095/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

ALBERICO DA SILVA FREITAS
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 058-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E ADAILSON
ALVES CORDEIRO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Adailson Alves Cordeiro, CNPJ: 45.265.849.0001-25, com sede na Faz Tabua, 550, Zona
Rural do Município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Adailson Alves Cordeiro,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 1593203802, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 73/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Ônibus Placa BWE8342, nas localidades Faz Maria Luiza e
Vila Mariana no período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 73/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 73/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 4.699,46 (Quatro Mil e
Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 096/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

ADAILSON ALVES CORDEIRO
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 059-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E DIOGO CAMPOS
E SILVA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Diogo Campos e Silva, CNPJ: 45.262.844/0001-49, com sede na Rua G, Quadra F, 13
Centro da cidade de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Diogo Campos e Silva,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 21.735.923-00, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 74/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa CGO4210, nas localidades Faz Lagoa
Escura e Sede no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 74/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 74/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 3.966,30 (Três Mil e
Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta Centavos), a serem pagos após a devida comprovação,
em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 097/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 15 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

DIOGO CAMPOS E SILVA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 060-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E EDMUNDO
ROCHA SANTOS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Edmundo Rocha Santos, CPF: 014.353.915-94, com sede na Faz Bonfim, S/N, Zona
Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Edmundo Rocha Santos,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 08.155.555-55, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 75/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automovel Placa KYV7A39, nas localidadades Faz Araras I e
Faz Bonfim no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 75/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 75/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.653,00 (Um Mil e Seiscentos
e Ciquenta e Três Reais), a serem pagos após a devida comprovação, em conformidade com a
proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 098/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

EDMUNDO ROCHA SANTOS
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 061-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E KAILANE DE
SOUSA SILVA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Kailane de Sousa Silva, CPF: 112.141.215-78, com sede no Povoado Tabua, 36, Zona
Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Kailane de Sousa Silva,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 22.768.134-74, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 76/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automovel Placa HNE4E99, nas localidadades Faz João
Manoel e Faz Capim no período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº.
76/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 76/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.322,40 (Um Mil e Trezentos
e Vinte e Dois Reais e Quarenta Centavos), a serem pagos após a devida comprovação, em
conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 099/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

KAILANE DE SOUSA SILVA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 062-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E ARLEN COSTA
LENARES.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Arlen Costa Lenares, CNPJ: 45.411.221/0001-90, com sede na Faz Olho D' Água, 3,
Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Arlen Costa Lenares,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 15.675.454-16, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 77/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa CPJ9443, nas localidades Faz Barbosa e
Faz Jiboia no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 77/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 77/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 2.622,30 (Dois Mil e Seiscentos
e Vinte e Dois Reais e Trinta Centavos), a serem pagos após a devida comprovação, em
conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 100/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

ARLEN COSTA LENARES
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 063-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E EDILSON MEIRA
DE ALMEIDA PRODUÇÕES.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Edilson Meira de Almeida Produções, CNPJ: 18.462.864/0001-90, com sede na Rua
Antonio Ferreira Leao, 47, Centro, na cidade de Bom Jesus da Serra-Bahia, representada neste
ato por Edilson Meira de Almeida, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 535126335,
expedida pela SSP/BA e residente e domiciliado no município de Bom Jesus da Serra, Bahia,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº
14.133/21 com suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 78/2022,
resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e
condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Ônibus Placa DJC7029, nas localidades Faz Grama, Boa
Vista, Faz Nova e Sede no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº.
78/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 78/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 2.894,08 (Dois Mil e
Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Oito Centavos), a serem pagos após a devida comprovação,
em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
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As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 101/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

EDILSON MEIRA DE ALMEIDA
PRODUÇÕES
CONTRATADA
1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 064-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E EDILSON MEIRA
DE ALMEIDA PRODUÇÕES.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Edilson Meira de Almeida Produções, CNPJ: 18.462.864/0001-90, com sede na Rua
Antonio Ferreira Leao, 47, Centro, na cidade de Bom Jesus da Serra-Bahia, representada neste
ato por Edilson Meira de Almeida, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 535126335,
expedida pela SSP/BA e residente e domiciliado no município de Bom Jesus da Serra, Bahia,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº
14.133/21 com suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 79/2022,
resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e
condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Ônibus Placa DJC7029, nas localidades Faz Bela Vista e Faz
Jiboia no período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 79/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 79/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 2.936,64 (Dois Mil e
Novecentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 102/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

EDILSON MEIRA DE ALMEIDA
PRODUÇÕES
CONTRATADA
1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 065-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E DIRAELSON
CAMPOS DE LIMA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Diraelson Campos de Lima, CNPJ: 32.489.416/0001-01, com sede no Pov Lagoa das
Flores Espraiado, 250, Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por
Diraelson Campos de Lima, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 644678216,
expedida pela SSP/BA e residente e domiciliado no município de Caraíbas, Bahia, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com
suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 80/2022, resolvem
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições
segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Automovel Placa LPS8026, nas localidades Faz Lagoa de
Santinho e Igrejinha no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº.
80/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 80/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.425,00 (Um Mil e
Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais), a serem pagos após a devida comprovação, em conformidade
com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
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As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 103/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X20TV8QRC7WCN0NDD+ZNEA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Caraíbas

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
233 - Ano - Nº 1415

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro Fone: (77) 34431010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ:
16.418.766/0001-20

CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

DIRAELSON CAMPOS DE LIMA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 066-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E HELIO ALVES
FERNANDES.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Helio Alves Fernandes, CPF: 157.580.748-37, com sede no Povoado Tabua, 450, Zona
Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Helio Alves Fernandes,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 12.697.433-09, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 81/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Camioneta Placa CHP5798, nas localidades Faz Riachão do
Queiroz e Faz Tabua do Nestor no período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação
Nº. 81/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 81/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 2.311,73 (Dois Mil e Trezentos
e Onze Reais e Setenta e Três Centavos), a serem pagos após a devida comprovação, em
conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 104/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

HELIO ALVES FERNANDES
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 067-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E MATHEUS DA
SILVA OLIVEIRA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Matheus da Silva Oliveira, CNPJ: 32.507.678/0001-51, com sede na Travessa
Guanambi, 47, Bairro Brasil, Municpio de Vitória da Conquista, Bahia, representada neste ato
por Matheus da Silva Oliveira, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 11655848-24,
expedida pela SSP/BA e residente e domiciliado no município de Vitória da Conquista, Bahia,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº
14.133/21 com suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 82/2022,
resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e
condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa BUP6D37, nas localidades Mamoeiro e
Vila Mariana, no perído Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 82/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 82/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 2.947,85 (Dois Mil e
Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 105/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 068-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E NAELSON BRITO
MARINHO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Naelson Brito Marinho, CNPJ: 06.867.426/0001-23, com sede Av Tiradentes, 435,
Centro, na cidade de Anage-Bahia, representada neste ato por Naelson Brito Marinho,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 795767021, expedida pela SSP/BA e residente
e domiciliado no município de Anage, Bahia, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores alterações e no
processo de Dispensa de Licitação nº 83/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de
Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Transporte de Alunos da Rede Pública
de Ensino do Município, com veículo tipo Ônibus Placa BXC6797, nas localidades Anagé e Faz Tábua no
período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 83/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 83/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 3.643,44 (Três Mil e Seiscentos
e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 106/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

NAELSON BRITO MARINHO
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 069-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E NAELSON BRITO
MARINHO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Naelson Brito Marinho, CNPJ: 06.867.426/0001-23, com sede Av Tiradentes, 435,
Centro, na cidade de Anage-Bahia, representada neste ato por Naelson Brito Marinho,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 795767021, expedida pela SSP/BA e residente
e domiciliado no município de Anage, Bahia, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores alterações e no
processo de Dispensa de Licitação nº 84/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de
Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Transporte de Alunos da Rede Pública
de Ensino do Município, com veículo tipo Ônibus Placa BXC6797, nas localidades Anagé e Faz Tábua no
período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 84/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 84/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 3.643,44 (Três Mil e Seiscentos
e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 107/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

NAELSON BRITO MARINHO
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 070-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E NAELSON BRITO
MARINHO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Naelson Brito Marinho, CNPJ: 06.867.426/0001-23, com sede Av Tiradentes, 435,
Centro, na cidade de Anage-Bahia, representada neste ato por Naelson Brito Marinho,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 795767021, expedida pela SSP/BA e residente
e domiciliado no município de Anage, Bahia, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores alterações e no
processo de Dispensa de Licitação nº 85/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de
Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Transporte de Alunos da Rede Pública
de Ensino do Município, com veículo tipo Ônibus Placa CZZ7142, nas localidades Faz Lagoa de Santinho e Faz
Tábua no período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 85/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 85/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 4.238,52 (Quatro Mil e
Duzentos e Trinta e Oito Reais e Ciquenta e Dois Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 108/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X20TV8QRC7WCN0NDD+ZNEA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
254 - Ano - Nº 1415

Caraíbas

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro Fone: (77) 34431010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ:
16.418.766/0001-20

9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

NAELSON BRITO MARINHO
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 071-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E NAELSON BRITO
MARINHO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Naelson Brito Marinho, CNPJ: 06.867.426/0001-23, com sede Av Tiradentes, 435,
Centro, na cidade de Anage-Bahia, representada neste ato por Naelson Brito Marinho,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 795767021, expedida pela SSP/BA e residente
e domiciliado no município de Anage, Bahia, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores alterações e no
processo de Dispensa de Licitação nº 86/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de
Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Transporte de Alunos da Rede Pública
de Ensino do Município, com veículo tipo Ônibus Placa CZZ7142, nas localidades Faz Igrejinha e Caraíbas no
período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 86/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 86/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 9.131,40 (Nove Mil Reais e Cento e
Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos), a serem pagos após a devida comprovação, em conformidade
com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 109/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

NAELSON BRITO MARINHO
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 072-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E NAELSON BRITO
MARINHO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Naelson Brito Marinho, CNPJ: 06.867.426/0001-23, com sede Av Tiradentes, 435,
Centro, na cidade de Anage-Bahia, representada neste ato por Naelson Brito Marinho,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 795767021, expedida pela SSP/BA e residente
e domiciliado no município de Anage, Bahia, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores alterações e no
processo de Dispensa de Licitação nº 87/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de
Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Transporte de Alunos da Rede Pública
de Ensino do Município, com veículo tipo Ônibus Placa EMU3A18, nas localidades Vitória da Conquista e
Caraíbas no período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 87/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 87/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 15.249,78 (Quinze Mil e
Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos), a serem pagos após a devida
comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 110/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

NAELSON BRITO MARINHO
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 073-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E GILCIMAR
COSTA PAIVA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Gilcimar Costa Paiva, CPF: 030.589.775-65, com sede Faz Represo de Caraibas, S/N,
Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Gilcimar Costa Paiva,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 1125542454, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 88/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Transporte de Alunos da Rede Pública
de Ensino do Município, com veículo tipo Ônibus Placa Micro-Ônibus Placa JML1694, nas localidades Faz
Represo e Faz Vila Mariana no período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação
Nº. 88/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 88/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 2.206,20 (Dois Mil e Duzentos
e Seis Reais e Vinte Centavos), a serem pagos após a devida comprovação, em conformidade com a
proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 111/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

GILCIMAR COSTA PAIVA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 074-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E GILCIMAR
COSTA PAIVA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Gilcimar Costa Paiva, CPF: 030.589.775-65, com sede Faz Represo de Caraibas, S/N,
Zona Rural do município de Caraíbas Bahia, representada neste ato por Gilcimar Costa Paiva,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 1125542454, expedida pela SSP/BA e
residente e domiciliado no município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 89/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Transporte de Alunos da Rede Pública
de Ensino do Município, com veículo tipo Ônibus Placa Micro-Ônibus Placa JML1694, nas localidades Faz
Represo e Faz Vila Mariana no período Vespertino, conforme especificado na dispensa de licitação
Nº. 89/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 89/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e
à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 2.206,20 (Dois Mil e Duzentos
e Seis Reais e Vinte Centavos), a serem pagos após a devida comprovação, em conformidade com a
proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 112/2022, correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

GILCIMAR COSTA PAIVA
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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CONTRATO DL Nº 075-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CARAÍBAS-BA E RONILSON DIAS
BONFIM.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Educação com Sede na
Praça Exupério Silva, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.996.211/0001-97 neste ato denominado CONTRATANANTE e representada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas,
Bahia, e por sua Secretaria Municicpal de Educação (Gestora do Fundo Municipal de
Educação), a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada residente e domiciliada no
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia, e do outro lado e a
empresa, Ronilson Dias Bonfim, CNPJ: 32.485.714/0001-23, com sede na Av. Manoel Marinho,
548, Bela Vista, Caraíbas Bahia, representada neste ato por Ronilson Dias Bonfim, brasileiro,
maior, com registro de identidade nº 16.522.884-90, expedida pela SSP/BA e residente e
domiciliado no Município de Caraíbas, Bahia, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 14.133/21 com suas ulteriores alterações e no
processo de Dispensa de Licitação nº 90/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de
Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições segintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede
Pública de Ensino do Município, com veículo tipo Micro-Ônibus Placa BXF3262, nas localidades Faz Limeira e
Jiboia no período Matutino, conforme especificado na dispensa de licitação Nº. 90/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, em obediência ao Processo
de Dispensa Nº. 90/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de março do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá entregar
o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 1.650,00 (Um Mil e
Seiscentos e Ciquenta Reais), a serem pagos após a devida comprovação, em conformidade com
a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 113/2022, correrão à conta de recursos constantes
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de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 0142 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 – FUNDEB – Fundo Nac. Desenv. Educação Básica
Progarama/Atividade: 2054 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas de Locomoção
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros e Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.1.7 – Disponibilizar o veículo num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação.
6.1.8 Cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
veículo.
6.1.9 Substituir, em caso de qualquer avaria, evitando a interrupção dos serviços do transporte de alunos.
6.1.10 Arcar com todas as despesas com manutenção do veículo, inclusive combustiveis e condutor.
6.1.11 Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetos contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer,
sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.2
8.2.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.2.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.2.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.2.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.2.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.2.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.2.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.2.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.2.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.2.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.2.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.3.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.3.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.3.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Anagé, do Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Caraíbas-BA, 07 de Março de 2022.

JONES COELHO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

RONILSON DIAS BONFIM
CONTRATADA

1ª Testemunha
CPF……………………………………….

2ª Testemunha
CPF..................................................
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