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DESPACHO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO
PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA Nº 009/2022.
Forma de condução: Eletrônico
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE, Estado da Bahia, por via da Pregoeira Oficial,
nomeada pelo DECRETO N.º 01/2022, de 03 de janeiro de 2022, torna público a convocação das
empresas vencedoras no Processo Licitatório, modalidade DISPENSA Nº 009/2022 - Forma de
condução: Eletrônico, que dispõe sobre a contratação de pessoa física ou jurídica para prestação
de serviços de transporte escolar, utilizando veículos em bom estado de conservação, com itens
de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Nacional, destinado ao transporte dos alunos
matriculados nas redes municipal e estadual de ensino do município de Jussiape-BA, a saber:
ARAUJO ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ Nº 10.895.208/001-70, com
endereço na Rua Bahia, 420, centro, Jussiape–BA e EDSON CAIRES E SILVA EIRELI, CNPJ Nº
10.893.163/0001-02, com endereço na Av. São Joé, 134, Centro, Jusssiape–BA, a fim de que no
prazo de 64 (Sessenta e quatro) horas, sob pena de desclassificação, apresente a exigência
contida no item 18.6 do Edital, que possui a seguinte redação: “18.6. A CONTRATADA DEVERÁ
APRESENTAR NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
a) Documentação dos veículos a serem utilizados nos serviços de transporte escolar.
(Pessoa Física e Pessoa Jurídica).
a.1. Caso a licitação, seja vencida por sociedade empresária que não tenha a propriedade
de todos os veículos adequados ao transporte escolar, poderá ser admitido o uso de
veículos locados pelo prestador de serviço, desde que haja regular contrato de locação, o
motorista tenha vínculo de emprego formalizado com o prestador de serviços e todos os
custos operacionais e a responsabilidade civil contratual e extracontratual do serviço de
transporte escolar sejam da empresa contratada pelo poder público.
b) Na hipótese de contratação de sociedade empresária, deverá a licitante fornecer a
relação dos motoristas, para realização do transporte, demonstrando o vinculo de trabalho
com a empresa, mediante a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS);
DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO:
c) Cópia do Certificado de Licenciamento do Veículo e IPVA com o ano de 2022 para os já
exigíveis e de 2021 para os demais, integralmente quitado; (Pessoa Física e Pessoa
Jurídica).
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d) Declaração do proponente comprometendo-se apresentar a quitação do IPVA e
licenciamento do veículo, no prazo de 10 (dez) dias após tornarem-se exigíveis os
pagamentos das respectivas parcelas pelo órgão competente; Anexo X (Pessoa Física e
Pessoa Jurídica).
e) Os veículos ofertados para a prestação do serviço deverão estar em perfeito estado de
conservação, em condições adequadas e seguras, conforme legislação de trânsito em
vigor.
DOCUMENTAÇÃO DO MOTORISTA:
g) Os motoristas condutores do transporte escolar deverão ter idade superior a 21(vinte e
um) anos, e carteira de habilitação na Categoria D; (Pessoa Física e Pessoa Jurídica).
h) Comprovação do vínculo do (s) motorista (s) deverá ser feita como exigido na alínea
“b”. (Pessoa Jurídica).”
Fica designado o dia 21 de março de 2022 às 8:00, as inspeções/vistorias dos veículos que serão
realizadas pela Comissão designada pela Secretária Municipal de Educação conforme item 14 do
Termo de Referência Edital do Processo Licitatório, modalidade DISPENSA Nº 009/2022 - Forma
de condução: Eletrônico.
Publica-se para ciência dos interessados.

Jussiape-BA, em 18 de março de 2022.

ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA
-PRESIDENTE DA CPL-
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