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o ttluutcÍplo DE ELD0RÁDo uos cane;Ás, toRNe púnltco, PARA CoNHECTMENT0 Dos INTEREssADos,
QUE A PREFEITURA MUNICIPÂI, neellzaruí LtctrAÇÃo, eARA REGISTR0 DE pREÇos NA M6DALIDADE
PREGÃO, NA FORMA EI,ETNÔruICA, COITI CRITÉNIO DE IULGAMENTO MENOR PNEçO EON ITEM, NOS
TERMOS DA LEI N9 10.520, DE 17 DE IULHO DE 2002, DO DECRETO N9 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE
2,019, DO DECRETO Ne 7.746, DE 05 DE IUNHO DE 20,2, DO DECRETO N. 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO NE 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N9 8.666, DE 2I
DE fuNHo DE 1993, r es rxlcÊructns ESTABELEC|DAS NEsrE EDITAL. LEI C0MPI.EMENTAR N1r 12:l/0() t,
147/2074, SUBSIDIARIAM ENTE, PELA - LEI NS 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇ0Ii\
ESTABELECIDAS NEsrE ATo coNVoceróRto E ANEXos.
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, nlediante a inserção .,
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrr)nicl
www.portaldecomprasDublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribujções: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnaçÕes e consultas ao edital, apoiado pe)a sua equipt
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a coníormidade cla proposta conr
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapâ de lances; veriÍicar e julgar as conrliçóes rle habilitacãr,;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando rnantiver sua decisr]o;
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, através do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da
Educação (FUNDEBI

12 H: 00 M DO DIA 19 05 2022
HORARIO DE BRAS LIA

0B H: 01 M DODIA3T/05/2022 (Ho Rro DE BRÁSÍLrA)

rtaldec u blitDl f as.cortr.h
SIGILOSO

MODO DE DISPUTA ABERTO

1. DO OBTETO,

1.1. O obieto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para SISTEMA DE REGISTRO DE

PREçO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARÂ COMPLEMENTAÇÃo sERVIço DE

LOCAçÃO DO TRÁNSPORTE ESCOLAR DE ELDORADo DO CARArÁS - pA, de acortio com as especificaçôes,

contidas no anexo I - Termo de Referênciaa

1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência. facuitarrdo-se uo

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1'3. O critério de iulgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências conti,las r)esrr

Edital e seus Anexos quanto às especiÍicações do objeto.

DATA E HORÁ DE INICIO DAS PROPOSTÂS:
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNÁÇÃO:

ES E ESCLARECIMENTO
DATA E HORÀ FINAL DAS PROPOSTAS: LIA08 H: 00 M DO DIA 31 RIO DE BRAS05 2022 HO

DATÂ DE ÂBERTUNÂ DAS PROPOSTAS - SESSÃO
PÚBLTCÂ:

LOCAL:
VALOR ORçADO

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO

r1

óncÂos lNrrnESsÂDos:

(Honenlõ oE BRASÍLLAI.
12 H: 00 M DO DlA26/05/2022 (
12 H: 00 M DO DtA26/Os/2022 IHORÁRIO DE BRASÍLr,AI
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1.4. Do óRcÂo GERENCIADoR E oRGÃo PARTIC|PANTES.

1.4.1 - O órgão gerenciador será FUNIIO MUNICIPAL EOUCAçÂO DE ELDORADO OO CnnalÁS7ee.

1.4.2 - Será participante o seguinte órgão;

1.4.2.1 - Secretária Municipal de Educaçâo.

2. DdnüGISTROI,8PRBçOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuâis adesões sâo as rltre

constam da Minuta da Ata de Registro de Preços.

3. DÚ:Cf,XI'HTCIÂITE!IT().

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que pernrire ]
participaÇão dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA-

3.2. O cadastro deverá ser feito no Poftal de Compras Píbl\cas, no sítio www.oortaldecom»msnuhl it'us.tont.l» :

3.3. O credenciamento iunto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de :crr

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das trânsaçoes inerentes a este

Pregão,

3.4. O licitante responsabiliza-se exclttsiva e formalmente pelas transaçôes efetuadas em seu norr)e, assLl[1e co1]o

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por selr

representante, excluída a responsatl,lidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora 11.r

licitação por eventuais danos decorrerrtes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique itrcorreção ou aqueles sr'tornenr

desatualizados.

3.5.1'A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento (iil

habilitação

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto (lestâ

licitação, e que esteiam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMpRÂS pUBLICAS.

4,2, Será concedido tratamento favcrecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei no 11.488, de 2007, para o microempr-eepdetlqr.

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nq 123, de 2006.

4.3. NÂo poDERÃo PARTICIpAR DESI'A LICTTAÇÂo os INTERESSADos:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigenre;

4,3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(sJ anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação Í
responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lei ns 8.666, de 1993;

lsoios 4tzo 'Ft o qlE todosr,ofi t, solbont . ô .,ioo io S:NHOR Í€y /il.
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4.3.5. Que estejam sob Íalência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidaçâo;

4.3.6. Entidades empresariais que cstejam reunidas em consórcio;

+.3,7.OÍganizaçôes da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acór'dão n'

7 46 / 207 4-T CU -Plenário).

4.4, COMO CONDIçÀO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÀO, A LICITANTE ASSINALAR.Á "SIM" OU "NÀO" EN4 CAMP{]

PRÓPRIo Do SISTEMA ELETRÔNICo, RELATIVo ÀS SEGUINTES DECLATTAÇÕES:

4.4.1,Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3'da Lei Complementar nq 123, de 2006, estando aptà:r

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e ernpresas de pequeno porte. I
assinalação do campo "nâo" impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. Nos itens em que a pârticipação não for exclusiva parâ microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalação do campo 'não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento

favorecido previsto na Lei Complementar ne 1,23, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de petlueno

porte.

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitaçâo definidos no Edital e que a proposta apresentadâ está em

conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declanr'

ocorrências posteriores;

4.4.5. Que não emprega menor de it8 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega ntenor tle

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7', XXXlll, tta

Constituição;

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente.

4.4.7.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1s e no inciso III do art.5q da Constituição Federal;

4.4,8. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores SICAF. ,unto a documentaçâo dr.

habilitação deüdamente atualizado.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas enr

lei e neste Edital.

§i.$S@WDàrqoryrlrymwros!&ri$i o.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente corn (rs

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, âté a data e ,)

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etal)a (r,,

envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por mero,tlt,

I
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5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda

que ha.ja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § tq da LC ne 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitânte acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagL-ns

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a propostâ e os documentos d|

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serii{)

disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio dt: lances.

q4lf$HlmffiffietmPÀ§rÀ
6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNtCO,

DOS SEGUINTES CAMPOS:

6.1.1.Valor uniúrio e totâl para cada item, em moeda corrente nacional;

6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, núrnero do registro ou

inscrição do bem no órgão competr-'nte, quando for o caso;

6,2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos p revide nciá rios, trabalhistas

tribuúrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação do serviços.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapâ de lances, serão de exclusiva responsabilidaie

do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer'

outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (Noventa) DIAS, a contar da data de sua apresentaçào.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contrataçÕr:t

públicas, quando participarem de Iicitações públicas;

ó.7. Será desclassificada a empresa que apresentar identificação da empresa tais como razão social ou no!r'rc

fantasia que venha indicar a mesma.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário i,

local ind icados neste EditâI.

7.2. O(a) Pregoeiro(a] verificará as l)ropostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejanl

em conformidade com os requisitos e:;tabelecidos neste Edital, contenham vÍcios insanáveis ou nâo apresentem as

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassihcada a proposta que identifique o licitante

tSAr's zlzg. 'pofl aue i.!d/o' vdonj e sorboir o ,IoÍ, ,rír :
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7.2.2. A desclassificação será semglre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu iulgamento definitivo em sentido contrário, levado

a efeito na fase de aceitâção.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da íase

de lances.

7.4. O sistema disponibilizaÉ campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5,1. O lance deveÉ ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.

7.6, Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário Íixado para abertura da sessão e as

regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou maior percentual de desconto superior' âo

último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lãnces, que incidirá tanto em relação aos

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,05(cinco)

centavos.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente

descartados pelo sistema os respectivos lances,

7.10, Será adotado para o envio de lances no nregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO. em que os

licitantes apresentarão lânces públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duraçâo da

sessão pública.

7,12, A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances

intermediários.

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessâo pública encerrar-se-á

automaticamente.

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,

assessorado pela equipe de apoio, iustificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor preço.

7.15. Em caso de falha no sistenia, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser

desconsiderados pelo(al Pregoeiro(a).

lsans 4120:'Pt:vç aue ldos vaonl e sobonl o alua itr 5:n:bÜi1 i.? t.ia
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7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

primeiro.

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitântes serão informados, em tempo real, do valor do menor

lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7,18, No caso de desconexão com o(a] Pregoeiro(al, no decorrer da etapa competitiva do Pregâo, o sisterra

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitântes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a

sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do[a] Pregoeiro(al aos

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

http://www.portaldecompraspublicas,com.br. quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertrrra. E

será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo{a) Pregoeiro(a) aos

participantes, no síüo eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7,21. Em relação a itens nâo exclusivos parâ participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma

vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da

entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de mâior porte,

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.44 e 45 da LC ne 123, de 2006,

regulamentada pelo Decreto n0 8.538, de 2015.

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na

faixa de até 50/o fcinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a

primeira colocada.

7'23' A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para

desempate, obrigatoriamente em valor iníerior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nâo se manifeste no

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se

encontrem naquele intervalo de 570 (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem ânterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrem nos intervâlos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se

identÍfique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26, Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o

critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,

conforme regulamento.

tsoios 1120.'Poft qoe loclos t4do1. e sobon. o ,r.rc) (rí) sÉNro? /e,
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7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizâda como um dos critérios de classificaçâo, de maneira clue

só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre Iances finais da íase fechada rlrr

modo de disputa aberto e fechado.

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3r.

§ 2s, da LEI Nq 8.666, de 1993, assegr.,rando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

7.28.1. Produzidos no país;

7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;

7.28.3, Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista err lei p;rra

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessihilidade

previstas na legislação.

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas

em patadas.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro[a) deverá encaminhar, pelo sistern.r

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida nelhor

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.3O,2, O(a) pregoeiro(al solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envre r

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se íor o caso, tlos

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e j.1

apresentados.

7.31. Após a negociação do preço, o(al Pregoeiro(al iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

S. §rsiftffl&Enh8 IrA Pf,OA(ISTA VBTEIX*À
8.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeirâ examinará a propostâ classificada em primeiro Iugar quant{) il

adequação ao obieto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado pai'a contratâção neste t dit.li

e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art- 7e e no § 9q do att. 26 do Decreto n.''

70.024/2079.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço rnrixirltrr

fixado (Acórdão ne 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

A proposta que âpresentar preço manifestamente inexequível, de acordo com o Art.48, combinado com o inciso X,

Art.40 e § 3e do ArL44 da Lei n.e8.666/93 poderá ser oportunizada no prazo de 2 (duas) horas, a demonstração da

viabilidade dos valores ofertados, através de planilha de composição de custos, conforme precedentes tlo Tribun:,1

de Contas da União - Acórdãos n". 2-528 /201,2 (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho) , 57 I /20136
(Relator Ministro Benjamin Zymler), 1.92/2013 (Relator Ministro Raimundo Carreiro) e 3.092/20i4 (Relator

Ministro Bruno Dantas), e súmula 262 doTCU.
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8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários sim[rólicos, irrisórios ou tle

valor zero, incompatíveis com cs preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites míninos, exceto quando se

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ott :à

totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidatle

dâs propostas, devendo apresentar as provas cu os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, conr vistas ao

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,

no mínimo, VINTE E QUATRO HORÂS DE AIYTECEDÊNClA, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitânte para enviar documento digital complementár, por meio de

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do

licitante, formulada antes de findo.o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a).

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(aJ, destacam-se os que contenhâm a5

características do serviços a serem ofertados quando couber, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedência, além de outras infcrmações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostâs,

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o câso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Pregoeiro(a),

sem prejuízo do seu ulterior envio 1)elo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.2,1, Os licitantes deverão r:,rlocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis .\

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seU

perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassiÍicado, o(a) Pregoeiro(al examinará a proposta ou lance

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o[aJ Pregoeiro(a) suspendeÉ a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para

a sua continuidade.

8.8, O(a) Pregoeirofa) poderá encarrrinhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que

apresentou o lance mais vantaioso, ccm o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociaçào enr

condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1.Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seia obtido preço melhor.

8.8.2.4 negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresâs e empresas de pequeno porte, sempre que a

proposta nâo for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, seguindo-se a discip

antes estabelecida, se for o caso.
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8.10, Após a fase de lance, será determindo no chat pelo pregoeiro, que as empresas que já possui itens

arrematado, venha comprovar a excquibilidade do iten, pode ser convocada pelo departalnento do transp(rrte

escolar para eventuâl visita técnica na rota arrematada, antes mesmo de inserir a propostâ readequanda, o nnrr

cumprimento acarretara na descalsifir:ação do fornecedor no processo.

8.11, Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitanlt',

observado o disposto neste Edital.

nD{@P -,:,.::

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do Iicitante detentor da proposta classificlrrl.r

em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condiçÕes de participação,

especialmente quanto à existêncÍa de sanção que impeça a participaçào no certame ou a futura contratação,

mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9,1.1, Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

9.1.2.Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas

Punidas - CNEP (www.porta&latrz nsparencia.gov.br/ );

9.1.3.Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de lmprobidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacionâl de lustiça (wwrv.cni.jus.br/itnprobitlatle-adm/consultar- retltterido.php ).

9.1,4,Lista de lnidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU

Irttos:/ /contas.tc .sov.br/ords /Po 1660:3:0

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio maioritário,

por força do artigo l? da Lei n" 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratâr com o Poder Público, inclusive por

intermédio de pessoa jurídica da qual seia sócio maioritário.

9.1.5.1, Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências lmpeditivas

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9,1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

9.1,5,3, O licitante será convocado para manifestâção previamente à sua desclassificação.

9.1.6. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condiçâo de

participação.

9.1.7.No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate íicto,

previsto nos arts.44 e 45 da Lei Complementar ne 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida

para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL

DE COMPRAS PUBLICÁS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação

econômica financeira e habilitação técnica.
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9.2.1. É, dever do licitante atuaiizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS, para que esteiam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em coniunto com a

apresentâção da proposta, a respectiva documentação atuâlizada'

9,2.2, O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios

eletrônicos oficiais emissores de certidôes feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)

válida(s), conforme art.43, §3q, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação

daqueles exigidos neste Edital e rá apresentados, o licÍtante será convocado a encaminhá-los, em formato digital,

via sistemâ, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos

documentos originais não-digitais quando houver dúüda em relação à integridade do documento digital.

9,5, Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPf/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente

permitidos.

9.6, Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,

todos os documentos deverão estár em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas

contribuÍções.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhâr, nos termos deste Edital, a doculnentação

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilÍtação:

9.8. HABILITAÇÂO JURÍDICA:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da lunta

Comercial da respectiva sede;

9,8.2.Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor

Individual - CCMEt, cuiâ aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sÍtio

www.oortaldoentureendedor.gov.br:

9.8,3.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade Iimitada - EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato sociâl em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectivâ

sede, acompanhado de documento pessoais com fotos comprobatório de seus administradot'es;

9.8,4.lnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tenl

sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9,8,5,No caso de sociedade simplss: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas lurídicas do

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
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9.8.6.No caso de cooperativa: atír de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas lurídicas da

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei ne 5.764,de 1977;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.8. Os documentos acima deverâo estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9,8.9.Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela jultta

comercial do estado da empresa;

9.9. REGUUTRIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.9.1.CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas

,untamente com o QSA, conforme o caso;

9.9.2.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida

coniuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFNI, referente a todos os créditos tribuúrios federais e à Dívida Ativa da União IDAUJ por eias

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta ne 1.751, de

02 /10 /2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3,Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTSJ;

9,9.4, Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentâção de

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452, de 1a de maio de 1943;

9.9.5. Prova de regularidade iunto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos

Estaduais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for

sediada;

9.9.6.Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos

Municipais, Certidão Negativa da Dívida Ativa e alvará de funcionamento, emitida pela Secretaria da Fazenda

Municipal onde a empresa for sediada;

9.9.7. Certidão negativa iunto ao município de Eldorado do Carajás, emitida pelo departamento de tributos flo

munlcrplo pelo site httus: / /eldoou dodocaraias-

pa.nobesistemas.com.br/tribut(>s/document validator/new#, a mesma também poderá ser solicitada

através do E-mail: tributos@el,Joradodocaraias.pa.gov.br.

9.9.8. Caso o licitânte detentor do menor preço seia qualificado como microempresa ou empresa de pequeno

porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,

mesmo que esta apresente alguma l'estrição, sob pena de inabilitação.

9.10, QUALIFICAçÃO ECONÔMICO.DINANCEIRA.

9.10.1. Certidão Negativa de falência, de recuperação iudicial ou extrajudicial (Lei nq 11.101, de 9.2.2005),

expedida pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito federal, datado dos últimos 30 [trintal dias, ou que

esteia dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;
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9.10'2. Certidão Simplificada da funta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos

últimos 60 dias;

9.10.3. Certidão Especifica da lunta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos úlrimos

60 dias;

9.10.4. Balanço patrimonial e deRonstrações conúbeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3

(três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.4'1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de

balanço patrimonial e demonstrâções contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9,lO'4.2, É admissível o halanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.4.3' Caso o licitante seia cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última

auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei ne 5.764, de 7977, ou de uma declaraçâo,

sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9'10.4.4. Devera apresentar iunto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo.

9.10.4.5. Certidão de regularidade do contador dentro do prazo de validade

9.10.5. A comprovação da situaçâo financeira da empresa será constatada mediante obtenção de íntlices de

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 [ um] resultantes da aplicação

das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
sG= _

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC= Passivo Circulante

9.10.6. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos Índices de Liquidez

Geral (LGJ, Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a

Administração, e, a critério da autcridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido míninro de

10olo (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item peúinente.

9.11. QUALTFTCAçÂO TÉCNtCA.

9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características,

quantidades e prazos com o objeto da licitação - Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa

jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma

reconhecida de quem o subscreveu, os atestados devera ser apresentado com quantitativos igual o similar,
podendo a administração solicitar diligencia nos mesmo.
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DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGA',tÓRtO ;UlrlTo a mstrtrlçÃo,unÍotca

Proposta de preços; (apresentar em papel timbrado da empresa)'

Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos

da habilitação; [apresentar em pape[ timbrado da empresa)'

Declaração nos termos do inciso xxxlll, art.7q da constituição federal; (apresentar em papel timbrado da

empresa].

Declaração de elaboração independente de proposta; fapresentar em papel timbrado da empresa)'

Declaração do porte da empresa; (apresentar em papel timbrado da empresaJ'

Declaração de idoneidade; (apresentar em papel timbrado da empresa)'

Declaração de cumprÍmento dos requisitos de habilitação; [apresentar em papel timbrado da empresa).

Declaração que caso a empresa seja vencedora de algum item após a homologação a mesma devera apresentar

uma declaração que abrira estrutura íisica na sede deste município no prazo de 10 dias, a eestruturâ fisica devera

possuir um atendente, telefone de colltâto.

Declaração da empresa licitante de qur-'o veículo eslá conforme com determinação do FNDE.

9.12, A existência de restrição relativamente à regularidade Íiscal e trabalhista não impede que a licitânte

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a

todas as demâis exigências do edital.

9.12,1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação

9,13. Caso a propostâ mais vantaiosa seja ofertada por licitânte qualificada como microempresa ou empresa tle

pequeno porte, e uma vez constatadâ a existência de alguma restrição no que tânge à regularidade fisca) e

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,

comprovar a regularização. O prazo p,tderá ser prorrogado por igual perÍodo, a critério da administração pública,

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.14. A não-regularização fiscal e tral)alhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação rio

licitante, sem preiuízo das sançôes previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes

remânescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa

de pequeno porte ou sociedade cooJterâtiva com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será

concedido o mesmo prazo para regularização.

9.1S. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(aJ Pregoeiro(a) suspenderá a

sessão,'informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma'

9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá

nova verificação, pelo sistema, da everrtual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nq 123,

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

,,rt. a".r""d" 
" 
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10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1.Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emencias, rasrtras, entrelinhas ott

ressalvas, devendo a última folha s;er assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu [ePresentante Iegi]1.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para [ins tie pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execuçãi.)

do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1.Todas as especificâções dc objeto contidas na proposta, tais conlo marca, modelo, tipo, fabricantc e

procedência, vinculam â Contratada.

10.2.2. A proposta realinhada devera ser apresentada conforme o anexo de contPosição rie custo modeiL,

estabelecido no edital no anexo Il, f'roposta realinhada.

10.3. Os preços deverão ser expres:;os em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor

global em algarismos e por extenso (art. 5q da Lei nq 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços uniúrios e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso dt'

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas

de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de

desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Editál e seus Anexos, não sendo consideratia aquela qut' tràr,

corresponda às especificações ali con:idas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6, As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos compleÍllentares estarâ(]

disponíveis na internet, âpós a homologação.

10.7. A administraçâo quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar eventuais enlPre\.rs il

planilha de composição juntamente com notas fiscais de entrada de acordo o itens vencido.

10,8. A empresa que eventualmentc for detentor do menor valor do ultimo lance fica impedida de pedir' :
desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

1r- offisffi§os
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificatla corno

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no ntÍnirno trinte minrrt(,s

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual[is]

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá o(a) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de motivação

da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas veriíicará as c()ndiçires

de admissibilidade do recurso.

l'oios 41-20 'Pato que lo<íosvejool e5oúo onlôo,ú qli&)l?ip.'rjla
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11,2,2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência

desse direito.

lL.Z.3,Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias pârâ apresentar

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendr,

apresentárem contrarrazões tamtrém pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa

de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitanlento.

11.4, Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste

Edital.

r ,&üti§l&ill8ADÂS§i!ryr-8ucÀ I,.::, ::,:,. l

12.1, A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessâr)

pública precedente ou em que se;â anulada a própria sessão pública, situação em que serão rel]etidos os atos

anulados e os que dele dePendam.

12.1.2, euando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor

não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e

trabalhista, nos termos do art. 43, §1s da LC ne 123 /2006. Nessas hipóteses, serão adotatlos os procedimentos

imediatamente posteriores ao enc€rramento da etapa de lances.

12,2. Todos os Iicitantes remanescenles deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

1Z.Z.L, A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase clc,

procedimento licitatório.

LZ.Z.Z, A convocaÇão feita pore-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE

COMPRAS pUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastmis atualizados.

E HOMOLOGAçÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjuiicado ao licitante declara do vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a), caso nãr.t

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatad.r a regularidade dos âtos praticados, a autoridade competente homologará o

procedimento licitatório.

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação

lsAiAS 4r2O:'fuO q@ lOClOSt'eiOn' e Sci)o,' oolaoij'\>
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15.1. tlomologado o resultado da licitação, terá o adludicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, conrados .l

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela

fixado, sob pena de decair do direito à contrâtação, sem prejuízo das sanções previstas neste Editâ1.

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata tlc

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante corresponclência postal corr

aviso de recebimento IARJ ou meio oletrônico, para que seia assinada e devolvida no prazo de até 05 (CINCO.)

dias uteis, a contar da data de seu recebimento.

15.3. A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a

parti do seu envio podendo a mesma ser assinada digitalmente, o não cumprimento desta clausula a

empesa sofrera sanções ad nr in istrativas conforme a lei.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVAL§NTE.

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada â contratação, será firmado Termo de Contrato ou

emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatírio terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contádos a partir da data de sua convocaçào, p.1.â

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Notâ de Empenho/Carta

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nestL,

Editâ1.

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Adnrinistração poderá encaminhá-lo par:r

assinatura ou aceite da Adiudicatátia, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (ARJ ou nreio

eletrônico, para que seia assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.

16,2.2.0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitacão

lustificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitidâ à empresa adjudicada, implica no

reconhecimento de que:

16.3.1. Referida Notâ eslá substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposições da Lei no 8.666, de 1993;

16.3.2. A contratada se vincula à sua propostâ e às previsões contidas no edital e seus anexos;

16'3,3. A contratâda reconhece que as hipóteses de rescisâo são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei \,)

8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

l'Oigs á12o.'Por, que tCüSvq1n, e sotLioti o fioa do 5t^iHarQ:22 tsta
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L6.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e

poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

16.5, Previamente à contratação á Administração realizará consultas para identificar possível suspensão

temporária de participação em licitaçâo, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.29, da Instrução Normativa nq

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6q, lll, da Lei ne L0.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN.

16.6. Por ocasião da assinâtura rlo contrato, será exigida a comprovação das condiçÕes de habilitação

consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

16.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata

de regÍstro de preços.

16.8. Na hipótese de o vencedor da Iicitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou

se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das

sanções das demais cominações legaisrcabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem

de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais

documentos complementáres e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17,1. As regras acerca do reajustamsnto em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de

Referência, anexo a este Edital.

18.1. Os critérios de recebimento e ac:eitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nq 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1.Não assinar o termo de (:ontrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da praposta;

21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

21.1.3. Apresentar documentação falsa;

21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. Enseiar o retardamento da execução do objeto;

17. DO REAJUSTÁMEN?O EM SENTIDO GERA}.

19, DÁ§ OBRIGAçÕES DA CONTRÂMNTE E DÁ CONTRATADA.

19.1. As obrigações da Contratante e Câ Contratada são as estabelecidas no Ternro de Referêncra.

20. DO PÁGÁ"UENTO.

' !,qkts 412o:"F\tc qLe todos vejo$. e so,toÍ â r,')írÍ i;íi s:!:.'\if i,'r:i.
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21.1.6. Não mantiver a proposta;

21.1.7. Cometer fraude fiscal;

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

2]^,2, O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a ernpresa, a

juízo da Administração, à multa moratóriâ de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 100/o (dez

por centoJ, conforme determina o ârt. Ne 86, da Lei N0 8666/93.

21.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

Municipal de Eldorado dos Caraiás, e poderá cumular com as demais sançÕes administrativas, inclusive conl

as multâs previstâs.

21.3. A inexecução total ou parcial do ob.jeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes

sanções administrativas, nos termos do artigo Ne 87, da Lei Nq 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de âté 20% (vinte por centoJ sobre o valor total

do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de

Eldorado dos Caraiás, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, seflr

iustificativa aceita pela Administraçãc da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o limite

máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição, ou até que seia promoüda a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nq 87 da Lei Nq 8 .666/93, c/c art. Ne 7e da Lei Ne 10.5 20/02 e art. Ne

14 do Decreto Ne 3.555/00.

21,4, Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cincoJ dias úteis, a contar da ciência da

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente

informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial, as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a

reabilitâção perante a Administração Pública.

21,6. DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus

fornecedores e subcontratados, se adnritida à subcontratâção, o maÍs alto padrão de ética durante todo o processo

de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

21,6.1. PARÂ OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM.SE AS SEGUINTES PR]íTICAS;

a) PRríTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com ü

obietivo de influenciar a âção de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) PRíTICA FRAUDULENTA: A f:rlsificação ou omissão dos fatos, com o ob,etivo de influenciar o processo de

licitáção ou de execução do contrato;

IttiÇs 4J.20:'pofi qrc lodos t'qan1 e salbanr. o n1üa ,i(t S'N,.QP íez t5!o '
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c) Pfu(TICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mâis licitântes, com ou sem o

conhecimento de representântes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preÇos em níveis

artiÍiciais e não-competitivos;

d) PRr(TICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PRíTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsiÍicar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente 3

apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir mâteriâlmeute o exercÍcio do

direito de o organismo financeiro ntultilateral promover inspeção.

22.1. Ap6s o encerramento da etâpa competiüva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

do licitante mais bem classificado.

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação

ao licitante melhor classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotâr suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor,

estes serão classificados segundo a ordem da últÍma proposta individual apresentada durante a íase competitiva.

22.4, Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitadâ nas contratações e somente será

utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a atâ ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses

previstas nos artigos 20 eZl do Decreto n'7.892/2013.

23,1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá

impugnar este Edital.

23.2. A IMPUGNAçÂO DEVERí ser realizada EXCLUSMMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistemâ

www.oortaldecompraspublicas.conr.br.

23.3, Caberá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir

sobre a impugnação no prazo de até 011 (dois) dias úteis contâdos da datâ de recebimento da impugnação.

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5. . Os pedidos de esclarecimerrtos referentes a este processo licÍtatório deverão ser enviados o(aJ

Pregoeiro(aJ, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente

por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico

www.nortaldecomnrasnublicas,corn.br.

23.6. O(a) pregoeiro(a) responderá aLrrs pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da

data de recebimento do pedido, e poderá requisitâr subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e

dos angxos.

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando

se amoldarem ao aft.21parágtafo 4s, {la Lei 8.666/93.

PÍDIDO
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23,7.1.A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a)

pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.

23.8, As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a

administração.

23,9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem gerai,

serão cadastradas no sítio www,portaldecompraspublicas.com.br. sendo de responsabilidade dos licitantes, seu

acompanhamento.

23.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadâs após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresâs,

que esteiam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para

responder pela proponente.

23.11, A petição de impugnação apr+-'sentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a

administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou

contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração

pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

24. D4§ DTSPOSTÇÕES GERÂIS.

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24,2, Náo havendo expediente ou ocnrrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na

data marcada, â sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a).

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília

- DF.

24.4. No julgamento das propostâs e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que nào

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,

registrado em ata e acessívela todos, atribuindolhes validâde e eficáciâ para fins de habilitação e classificação.

24.5. A homologação do resultado desta licitâção não implicará direito à contratação.

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre

os interessados, desde que não comprometâm o interesse da Administração, o princípio da isonornia, a finalidade e

a segurança da contratação.

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administraçâo

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do

processo licitatório.

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o

do vencimento- Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que

sela possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomiâ e do interesse pÍrblico.
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24,10. O licitante é o responsável pr:la fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da lici';ação.

24,10,1, A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informaçôes nele contidas

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver âpresentado, ou, câso tenha sido o vencedor,

a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabÍveis.

24,11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compôem o

processo, prevalecerá as deste Edital.

24.12, A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razôes de interesse

público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por

ilegalidade, de ofício ou por provocâção de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do

procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

24,12,L, A anulação do pregão induz à do contrato.

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

24.13. É facultado à autoridade su[.,erior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a

esclareter ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão pcsterior de informação ou de documentos que

deveriam ter sido apresentados para f'ns de classificação e habilitação.

O Edital esLá disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: wwwportaldecomnrasoublicas.com.br. e

também poderão ser lidos e/ou obtidr.s na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Rua da Rio

vermelho e 01- Centro - km 100, CEP: 68524-000. nos dias úteis, no horário das 08;00 às 12:00, mesmo endereço

e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

24.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO II - MODELO DE DECLAV.ÇÂO DE SUIEIÇÂO ÀS COI.I»IçOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÂO NOS TERMOS DO TNCISO XXXI , ART. 7e DA CONSTTTUtÇÀ0 FEDERÁL;

ÁNEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÁo DE ELABORAÇÂO TNDEPENDENTE DE pROpOSTA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMpRESA;

ANEXO Vl - MODELO DE DECLARAÇÀ0 DE TDONEIDADE;

ANEXO VII - DECLARAÇÂO DE CUMPTUMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRGÃO pÚBLÍCO

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE RECISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

TrAGopEREtrrA âãlÂ';".1',i1Hí3*#'ooo EIdo.,
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TERMo nr RrrrnÊructa

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARÂ EVENTUAL E

FUTURA coNTRATAçÃo DE EMPRESÂ PARA coMpLEMENTÂçÃo sERvrço DE LocAÇÂo Do TRANSP0RTE

ESCOIIIR DE ELDORÁDO DO CARAJÁS - pe, para atender as necessidades dos alunos matriclrlados na etlucaçào

básica do Município de Eldorado do Carajás/PA, de acordo com as especificações, contidas neste Termô dc

Referência.

1.2.1 - Os veículos locados deverão transportar os alunos matriculados na rede municipal de educação garantindo

a execução do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE;

1.2.1 - Os veículos locados deverão transportar os alunos matriculados na rede e os aiunos da Rede Estadual de

Educação de acordo com o termo de Adesão da Lei Estadual ne 8.846 de 9 de maio de 2019 parceria entre a esfera

estadual e municipal, obietivando garantir a permanência dos alunos matriculados que encontraram se afastados

do perímetro das unidades escolares, em conformidade com as rotas escolares apresentadas pela Secretaria

Municipal de Educação de /PA.

L.2.2 - Os veículos contrâtados deverão garantir lugares à todos os alunos de forma sentados e com todos os

padrões de segurança exigidos e experlida pela Divisão de Fiscalização de VeÍculos e Condutores do Detrân ou pela

Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).

1.12.3 - Os condutores, precisam atender as seguintes exigências, para conduzirem o Trânsporte escolar ent

Eldorado do Carajás/PA, em conformidade com a LEGISLAÇÃO vigente, como:

/ Idade superior a 21 anos.

r' Habilitação para dirigir veículc,s na categoria D.

/ Ter sido submetido a exame psicotécnico com aprovação especial para transporte de alunos.

r' Ter se formado em curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar.

r' Possuir matícula específica nô Detran.

/ Não ter comeüdo falta grave ou gravíssima nos últimos doze meses.

1.12.3.7 - Os veículos destinados ao Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educação

de possuir:

/ Cintos de segurança em boas condições e para todos os passageiros.

r' Uma grade separando os alunos da parte onde fica o motor.

/ Seguro contra acidentes.

/ Para que o transporte de alunos seia mais seguro, os veículos da frota tenham no máximo 07 (sete) anos de

uso,

/ Registrador de velocidade (tacógrafo), que é um aparelho instalado no painel do veículo que vai

registrando a velocidade e as paradas do veículo em um disco de papel. Os discos devent ser trocados tocl

' lsoics 4L2O: 'púc ete lúos vejon i e so,llort orróoiic !!Àrt(
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os dias e guardados pelo período de seis meses, porque serão exibidos ao Detran por ocasião da vistoria

especial.

/ Apresentação diferenciada, com pintura de faixa horizontal na cor amarela nas laterais e traseira, contendo

a palavra Escolar na cor preta.

'J,.72.3.2 - A Prestação dos serviços de locação de veículos para o transporte escolar dos alunos matriculados na

Rede Municipal e Estadual de Educação, pertencentes ao Município de Eldorados do Carajás/PA deverá vir

acompanhados com Motorista, Combustível e a Manutenção Preventiva e Corretiva por conta da contratada.

2010, Resolução FNDE nq 40, de 2010, Resolução FNDE nq 12, de 2011 e a Resolução Contrân ne 277 , de 2008

lsaias 4i20;'Pats que lodosrEofi esobat) a nln.: r;i-' SÍ-ii I toia íc;: r.,.) '
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2.1 - A Secretâria Municipal de Educação, no sentido de viabilizar a presença do aluno na escola, principalmente

nos locais cujas distâncias e acessos as unidades educacionais interferem no cotidiano escolar dos alunos, daí o

objetivo de contratar serviço de Trarrsporte Escolar aos alunos da Rede Municipal e Rede estadual por meio do

termo de adesão de responsabilidade.

A necessidade da solicitação, se dá por causa das grandes demandas de alunos que há na zona rural que estâ.)

localizados distantes das unidades escolares. Daí a Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caralá/PA, através da

Secretâria Municipal de Educação, garante o direito ao acesso a escolarização de todos âs crianças, adolescentes,

jovens e adultos a permanência aos espaços escolares como também a socialização, troca de experiências e a

interação do saber entre os alunos de 'romunidades diferente.

2.2 - A grande de manda de alunos requer um planeiamento estratégico eficiente parâ poder atender as

comunidades escolares, garantindo o acesso e a permanência nas escolas no município de Eldorado dos Carajá/PA.

2.3 - O Fundo Nacional de Desen'rolvimento da Educação executa atualmente dois programas voltados acr

transporte de estudantes: o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATEI e o Programa

Caminho da Escola e o Programa Estadual do Transporte Escolar -PETE/PA, que visam atender alunos da rede

públÍca de educação básica, preferencialmente residentes na zona rural. Cabe ressaltar que estes programas do

governo federal têm caráter suplementar e vÍsam, prioritariamente, o atendimento do estudante de zona rurai.

Contudo, as leis citadas anteriormente (CF 88, LDB e 10.709/03) não fazem distinção entre aluno residente

em zona urbana ou na área rural. Portanto, cabe aos estados e municípios disciplinarem o atendimento ao

educando por meio de portarias, decretos e/ou leis estaduais ou municipais, de forma a não prejudical o acesso dc

aluno à educação.

2.4 - Deve-se ponderar ainda que a Se,lretaria Municipal de Educação não dispõe de frota suficientes para atender

toda a demanda, tendo a necessidade de realizar a locomoção dos alunos por meio da frota terceirizada

espêcializada ao transporte de alunos.

2.5 - Os principais BENEFÍCIOS que serão auferidos pela Administração com a terceirização destes serviços terá

a possibilidade de constante renovaçãr) da frota de veículos do Transporte escolar a medida em que for detectado

imperfeições que não estejam em conlbrmidades com as exigências contidas na Lei federal ne 10.709, de 2003, Lei

federal ne 10.880, de ?004 12, Lei federal ne L1.947, de 2009, Decreto ne 6.768, de 2009, Resolução FNDE np 7, de
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2.5.1 Ao (terceiro) contratado caberá o papel de, na etapa inicial da execuçâo contratual, apresentar

veículos em perfeitas condiçôes, onde será avaliada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal (caso haja

prorrogação de ügência) ou quando os veículos apresentarem problemas por falta dc manutençãtt

corretiva e preventiva por negligências contratada - o que ocorrer primeiro. Ressaltamos que to(las Js

manutenções preventivas e corretivas serão de extrema responsabilidade da contrâtada. Além disso, a

Secretaria Municipal de Educação não terá necessidade de investir seus escassos recursos de capital, o tluc'

provocará também a economicidade na realização do controle de bens patrimoniais.

2.6 - Cabe ressaltar que a contratação a ser efetuada é caracterizada como serviço continuado e, por se tratar de

serviço especializado, necessária se faz a contratação de empresa que disponha de pessoal capacitado para a

realização de tal mister, observado o preço de mercado e as reais necessidades da CONTRATANTE.

2.7 - Trata-se de contratação de prestação de serviços continuados, necessário a Secretariâ Municipal de

Educação de Eldorados do Carajá/PA, com a Íinalidade de garantir os direitos de acesso educação aos alunos da

rede municipal de ensino, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de suas atividades no decorrer do

ano letivo de 2022. Dessa forma, para que não haia dispêndios de tempo e recurso humano empregado na

instrução processual de nova contratação quando do fim do contrato ora desejado, resta por configurada a

necessidade de que a contratação deva estender-se por mais de um Exercício Financeiro.

2.8 - É de suma enfatizar que a possibilidade dâ contratação de forma continuada, ou seja, com a prorrogação do

contrato por até 60 meses, a Administração Pública permitirá uma maior competitividade do mercado quando da

disputá licitatória, obtendo por conseguintes preços mais vantaiosos, proporcionando economicidade i)

contratação.

"NOS CONTRÂTOS DE PRESTAçAO DE SERVIçOS DE NATUREZA
CONTINUADA DEVE-SE OBSERVAR QUE: A) O PRAZO DE VIGÊNCIA
ORIGINÁRIO, DE REGRA, É OT ATÉ 12 MESES; B) EXCEPCIONALMENTE,
I]STE PRAZO PODER]í SER FIXADO POR PERíODO SUPERIOR A 12 MESES

NOS CASOS EM QUE, DIANTE DA PECULIARIDADE E/OU COMPLEXIDADE
DO OBIETO, FIQUE TECNICAMENTE DEMONSTRADO O BENEFíCIO
I\DVINDO PARA A ADMINISTRÁçÃO; E C) É IURIDICAMENTE POSSiVEL A
PRORROGAçÂO DO CONTRÁTO POR PRAZO DIVERSO DO CONTRATADO
ORIGINARIAMENTE."
INDE)GçÂO: CONTRATO, PRESTAçÂO DE SERVIçO, NATUREZA
(:ONTINUADA, OBRIGATORIEDADE, OBSERVÂNCIA, PRAZO, VIGÊNCI,1,
DEFINIçÂO, ORIGEM, LIMITAçÃO, PERÍODO, EXCEPCIONALIDADE,
IIXAçÂO, PECULIARIDADE, COMPLEXIDADE, OBIETO, DEMONSTRAÇÀO.
BENEFÍClO, ADMINTSTRÁçÃO, POSSTBTLTDADE,PRORROGAçriu.
REFERÊNCIA: Art. 57, inc. U, da Lei n' 8.666, de 7993;
Itarecer/AGU/NAlSP,/n' O4l7/2O09-MTU; Nota-furídica PGBC-
7271/2009; Acórdão TCU 1.858/2004 - Plenário; 551/2002 - Segunda
Câmara.

2.9- Dentre tais serviços considerados continuados encontra-se o objeto deste instrumento para contrâtaç.io,

compreende-se ser uma contratação de serviços continuados, por serem necessários à Administração par: ,r
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desempenho de suas atribuições, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de suas atividades

finalísticas bem como ao seu suporte, cura contratação deva estender-se por mais de um ExercÍcio Financeiro.

2.10 - Dessa forma, para que não haja dispêndios de tempo e recurso humano empregado na instrução processual

de novâ contratação quando do fim do contrato ora desejado, bem como em razão dos custos fixos envolvidos na

sua execução, considera-se mais conveniente um dimensionamento maior do prazo contratual com vistas à

obtenção de preços e condições mais vantáiosas para a Administração.

2.11 - Nesse sentido, resta por compreender que os serviços se enquadram como atividâdes de nâtureza

continuada no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, cu)o contrato necessita estender-se por mais de urr

exercício financeiro, a fim de garantir a continuidade de atiüdades essenciais e evitar contratações rotineiras e

antieconômicas.

2.12 - O julgamento do certame será realizado por itens conforme as rotas estâbelecidas pela Secretaria municipal

de Educação de Eldorados do Carajás /PA, que será composto.

2.13 - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a

Secretaria Municipal de Educação CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize

pessoalidade e subordinação direta.

2.14 A(sJ empresa(sJ vencedora(sJ deverá(ão) disponibilizar os veículos quando requeridos peio

CONTRATANTE, sendo que imediatarnente após a assinatura do contrato deverão atender aos quantitativos a

serem indicados na Ordem de Serviço a ser encaminhada ao(sJ vencedor(es) do certame, observando-se TODOS os

requisitos estabelecidos neste Termo de Referência.

2.15 - Não poderão participar do certame as empresas que esteiam reunidas em consórcio e sejam controladoras,

coligadas ou subsidiárias entre si, quâisquer que seja sua forma de constituição.

2.L6 - Tal vedação deve-se pelo fato de que o obieto não apresenta alta complexidade técnica que impossibilite a

participação de empresas de forme individual, nem támpouco de grande vulto, não sendo necessária a junção de

empresâs para sua perfeita execução, ampliando sobremodo a competitividade do certame.

Pâra que esta Secretaria Municipal de Educação torne possível a execuçâo desta obrigação, íaz-se

necessária a contratação de empresa para a realização desse serviço, haja vista que o Município não dispõe de

frota suficiente para atender a grande demanda de alunos que necessitam do transporte escolar para chegarem à

escola onde estão matriculados, além da expansão da rede pública escolar aumentando consideravelmente a

inclusão de novos alunos e novas rotas, tanto na zona rural quanto zona urbana, em localidades distantes das

unidades escolares.

Tendo em vista, a necessidade de contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar,

para alunos da educação básica do Município, vÍsto tratâr-se de serviços indispensáveis e essenciais para obtermos

a garantia à educação dos alunos.

3.1- Aplicam-se à contratação proposta as disposições das lnstruções Normativas nq 02 e 03/2008-SLTI/MPOG,

Instrução Normativa na 01/2010-S|-TI/MPOG, a Lei ne 70.520/2002, a Lei ne 8.666/93 e suas alterações

lsa|çs á12o:'r)!ía que tdlos vqcrr e 5cÔôr:. q fir.i cí: sail.i;í:.)'? i.,,:,: i,
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posteriores; Decreto na 3.555/2000; Decreto Federal n' 8.538/15; Lei Complementar ne 123/2006 (alterada peia

LC L47 /2014 e pela LC L55/2076); Lei ne 8.078/90-Código de Defesa do Consumidor e outras legislações que

tratam da matéria. Lei Federal nq 10 709, de 2003, Lei federal ne 10.880, de 2004 t2, Lei Federal np 17.947, de

2009, Decreto ne 6.768, de 2009, Resolução FNDE nq 7, de 2010, Resolução FNDE ne 40, de 2010, Resolução FNDE

ne 12, de 2077 e a Resolução Contran nq 277, de 2008, Programa Estadual do Transporte Escolar -PETE/PA,

instituído pela Lei ne 8.846, de 9 de maio de 2019, e o Decreto nq 70.024/2019.

AVENIDA SAO GERALDO
PEDRA FURADA
DALCIDIO URANDIR

COLONIA GAMELEIRA
TANCREDO NEVES

PA - 150 KM 17
PA 150 VILA GRAVATA RUA DASERINGUEIRA
PA 150 SANTA MARIA

KM 16 DA ESTRADA ASSESSO AO PA - ANGICO

VILA BETEL
PA 150 VICINAL GRAVATA PAU PRETO

GAMELEIRA

ZONA RURAL

PA 150 VILA SAO oAo
PA 150 GUA FRIA
PA 150 COLONIA SAO FELIXDA TONA

PA 150 VICINAL GRAVATABOCA DO LAGO
IRMA ADELAIDE MOLINARI

RUA DO AEROPORTO

PA 150 SANTA MARIA

tsOA ESPERANCA

EMEFFRANCILANDIA KM 1OO

EMEFBOAESPERANCA ZONA RURAL
E M E II CARLITO MAIA ZONA RURAL
EMEFBENEVIDIAGOMES
EMEFLIBERDADE ZONA RURAL PA 150 VILA CASTANHEIRA

RUA AMAZONAS

EMEFGETULIOVARGAS ZONA RURAL
EMEFINAJA ZONA RURAL
EMEFJADERBARBALHO ZONA RURÂL
EMEFIOSECARLOS ZONl\ RURAL
EMEFNOSSASENHORA
APARECIDA II

ZONA RURAL

EMEFNSRAPERPETUO
SOCORRO

BAMERIN DUS

EMEFOUROVERDE ZONA RURAL
EMEFPEDROALVARES
CABRAL I
EMEFREIDAVI

ZONÁ RURAL

COLONIA
GAMELEIRA

EMEFSANTOANTONIO ASSENTAMENTO IRA UE
EMEF'SAOBENTO ASSENTAMENTO

CANUDOS
ZONA RURAL

EMEFSAOJOSE ASSENTAMENTO
CABANOS

EMEFSIQUEIRACAMPOS ZONA RURAL
EMEFSANTATEREZINHA
E M E FVITURINO FREIRE ZONII RURAL
EMEFFREIGIL ZONA RURAL PA 150 COLONIA TERRANOVA
EMEFRITADECASSIA

ZONh RURAL
EMEFOGILVANISE
MOREIRADE MOURA

CENl'RO

EMEINSRADASDORES CENl'RO
EMEFSANTOSDUMONT ZONII RURAL PA 150 VICINAL GRAVATACOLONIA ANTA
EMEFDPEDROI ZONIi RURAL PA 150 VICINAL GRAVATAPIRANHA
EMEFSANTALUZIA ZONA RURAL PA - PROGRESSO VILAVIVEIROS
EMEIDONAGERALDA SETOR O5 AVENIDA SÃO GERALDO

EMEFSAOFRANCISCODE
ASSIS

JOSEEMEFANTONIO ABAETÉ

t, lsaiss 4t2r:'Porc que todosvdafi, elo,bcfi c,rdo d. -i:- t,ti.loíl iez ittc

Rua da Rio vermelhd'01 - CentÍo - km 100, CEp:68524{00 Eldorado do Camiás/pA

4. §ã6'§r!*§ãp§ DIII: *§§8,:.]!ÍT}!{ItüIÁL .E]. .REDE ESTÁ.DTIÀL DE §DUCÃçÃo
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ZONA RURAL
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COLONIA FIGURA PA l5OENTRADA NO KM 70

AVENIDA IGUA U

REGIAO DA GAMELEIRA -ALTO BONI'IO
PA 

-I5O VICINAL GAMELEIRA
RUA DUQUE DE CAXIAS

ASSENTAMENTO LOURIVAL SANTANA

5.1. Contrâtação de Pessoa Jurídica Especializada para contratâção de empresa especializada para a locação

veículos para o transporte escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Educação de /PA.

5.2 - As Especificações das Rotas dos alunos MatrÍculas nas Unidades Escolares da Rede Municipal e Rede EstadLrai

do Município de Eldorado do Caralás, sob responsabilidade da SEMED, consta na planilha abaixo:

BARRETO
EMEFCONCEIÇÃO
SILVEIRACAMPOS

SETOR 1

EMEFOZIELALVES
PEREIRA

ZONA RURAL

EMEFPRIMAVERAII ZONA RURAL PA MOCA BONITA
EMEFDIVINOMESTRE COLONIA

GAMELEIRA
COLONIA FIGURÁ PA l5OENTRADA NO KM 7O

EMEFAYRTONSENA ZONA RURAL

EMEFELDORADO CENTRO
EMEFANDORINHA ZON,\ RURAL
EMEFFREITASSILVA
EMEIAQUARELADO
SABER

KM ]OO

ZONI\ RURAL

CENTRO

EMEFCONSTRUINDO
CONHECIMENTO - ANEXO ].

EEEM ELDORADO Av. Iguaçu, Km 02,113 - Eldorado do Carajás - PA, 68524-
000

EEEM FRANCILANDIA (:ENTRO Av. São Geraldo, Km 100, 148 - Eldorado do Carajás - PA,
68524-000

E M E FSAO FRANCISCO DE
ASSIS ZONÂ RURAL PA -150 SANTA MARIA

1. PoLO GRÁVÂTA III SAÍDA: T4CINAL GAMELEIRÁ
CHEGADA: ESCoLA MEF I0SE CARLOS'IURNO:
MANHÂ/TARDE/ NorrE, DE ACoRDo coM A
MATRÍCULA. TIpo DE vEículo: MtcRoa,NIBUS/
ôNrBUs.

36
Iír{ 102 16.626

2. POLO BAMERINDUS Iv sAiDA: VICINAL Do
CURRÂL 4 CHEGADA: ESCOLA SANTÁ LUZIA
TURNO: MANTú/ TARDE/ NOITE, DE I,CORDO
coM A MATRÍCULA. TIPo DE vltículo:
MIcRoôNTBUS/ ôNrBUs.

6S
KM 28.52s

3. POLO GAMELEIRA III SAIDA: SITIO A. CRISTINÂ
CHEGADA: ESCOLA GETULIO VARGÂS I'URNO:
MÀNHÃ/TARDE/ NoITE, DE ÁcORDo CoM A
MATRÍCULÁ. Trpo DE vEícuLo: MrcRoôNrBUs/
ôNrBUS.

37 KT,I 144 23.472

4. POLO BAGUÁ sAÍDÂ: sITIo BÂLDÚ CH§GADA:
ESCOLA JADER BARTALHO TURNO:
MANHÃ/TARDE/ NOITE, DE ÁCORDO COM A
MATRiCULA. Trpo DE vEículor MICRoôNtBUs,/
ôNrBUs.

30
KM 100 16.300

PoLo BUTIfl r SAíDA: BAIRR0 BUTtrl
CHEGÁDÁ: ESCoLAS OGILVANISE l.rOURÁ,

Kltl 197,6 32.204,8

|saias 412c.'l\r.c a].e todas veionl e s{rd}orr c r)1l:r.-i ir., !,t\iinl:i:.;/ '.,i)

Ruâ da Rio vermelho o 01 - Centro - km 100, CliP: 68524{00 - Eldorado do Carajávl,A

5.DÀ§[§pEeI §Á.pnE§l DO p§grcRO-ONIBUSIPARA O

RUA SAO JOSE

VILA 77 DE
ABRIL

IND EFINIDO

QrÀ}{T,KÀVniÁ
x.163 ú!.{r

I V:.:.ÔR
r ti!,{iTÁtrIoI r<r.
i{ÊoD-{nol1

LgTlvos
ti .'

175
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rnelrtiúwcu, losÉ BARRETo E

NOSSA SENHORA DAS DORES TURNO:
MANHÀ/TÁRDE/ NotrE, DE AcoRDo coM A

MATRjcULÁ. t'tpo DE vEicuLo: MlcRoôNIBUS/

ELDORÁDO,

ôNrBUs

197,6 32.208,4KM

-pot 

o sull It snÍol, BAIRRo BUTITI

CHEGADÂ: ESCOLAS CONCEIÇÁO SILITIRA
cAMpos, BENEVÍDIA GoMEs, DoNA cEFÀrDA E

AQUARELA DO SABER TURNO: MANHÂ/TARDE/
NOITE, DE ACORDO COM A
DE vEÍcuLo: MIcRoôNlBUs/

MATRÍCULÂ, TIPO
ôNIBUS.'

29.340XM 180
45

7

FIRcoRÍFrco cHEcADA: EscoLAs c0NCEIçÃ0
SILVEIRA CÂMPOS, BENEúDIA GOMES, DONA

GERALDA E AQUARELA DO SÂBER ELDOI{ÁDO E

OGILVANISE MOURA TURNO: MANHÁ/','ARDE/
NolrE, DE ACoRD0 coM A MATRÍcuLA. flPo
DE !,EícuLo: MICRoôNIBUS ôNrBUs.

DA: BAIRROPOLO FRI

144 2 3.47230

I
PEREIRA CHEGADA: ESCOLA OZIEL PER[IRA

TURNO: MANHÃ/TARDE/ NOITE, DE ACORDO

coM Á MÂTRÍCULA. TtPo DE vf,Ículo:
MrcRoôNtBU ôNrBUS.

: ESCoLA oZIELPOLO 17 DE ABRIL V

31.948KM 196
46

PoLo cEDRo SAíDA: EScoLA FRAC

CHEGADA: ESCoIÀ ELDORÁDo TURNO:
MANHÃ/TARDE/ NOITE, DE ÁCORDO COI,í A

MATRiCUT-A, TIPO DE VEICULOI ONIBUS

ILANCIA9

150 24450
47

KM

10. iÀiD* escole rneNclt,lnote
CHEGADÀ: ESCOLA ELDoRADO TURNO:
MÂNHÀ/TARDE/ NOITE, DE ACORDO COM À
MATRICULA. TIPO DE VEÍCULO: ONIBUS,

POLO BÂGU

120 19.560
30

KM

11 por.o penueue xlt or (MÉDIo) SAíDA, RErtRo
DO PERUANo KM 01 CHEGÁDA: ESCoLA

FRANCILÂNDIA/ESCoLA c. coNHECIMENTo.
TURNO: MANHÃ/TÂRDE/ NOITE, DE ACORDO

coM A MATRÍCULA,
TtPo DE vEícuLor MIcRoôNIBUS/
ÔNIBUs,

5.3 - Os turnos (matutino, vespertino e noturno) das rotas do transporte escolar, como a quilometragem mensal

serão mantidas enquanto houver a permanência de alunos matriculados;

5.4 - A ordem de serviço constará constaram as informações necessários mensalmente para execução do item 4,1 e

4.2, respeitando a Lei Federâl nq 10.709, de 2003, Lei federal ns 10.880, de 2004 12, Lei Federal ne 11.947, de

2009, Decreto nq 6.768, de 2009, Resolução FNDE na 7, de 2010, Resolução FNDE nq 40, de 2010, Resolução FNDE

ne 12,de2071e a Resoluçâo Contran ne 277, de 2008.

5.5 - Fica estabelecidas neste Termo de Referência que as quantidades estabelecidas de quilometragem durante o

dia são estimativas podendo sofrerem alterações ou serem extintas devendo estarem condicionadas a matrícula

dos alunos da Rede Municipal de educação;

5.6 - As licitantes que apresentarerrr propostâs de preços nâs rotas do transporte precisam dispor de frota

disponível (veículos: micro-ônibus ou ônibusJ, para atender as rotas e possíveis adversidades durante o âno

letivos, conforme as orientações téc4icas da Secretaria Municipal de Educação, fundamentadas na legislaçâo

vigente de acordo com subitem 1.2 e item 3 deste termo de Reíerência, sendo passível de sanções pelo

descumprimento.

5.7 - As licitantes deverão manter os motoristas disponíveis a execução de todas as rotas que arrematarem n

horários [ida/volta) manhã, tarde e noltes, conforme os atos administrativos da Secrelária Municipal de Educaç

, lsaios azo'P$a qLÉ ladosvelon 1 ? so/ijâtl. , tito co sll'iti,i-l i,.. \L

Rua da Rio vennelho o 0l - Centro - kn 100, CEP: 68524400 - Eldotado do Carajás,/PA
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48

KM
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S.B - Todas as licitantes deverão apresentar os seus respectivos preços na quantidade de quilômetros estimado

por este Termo de Referência;

6.1. O tS) licitante(S] vencedor (es) deverá (ão) prestar (em) os Serviço (s) de Locação de Transporte Escolar de

forma imediata após a assinatura do COntrato e a etnissão da ordem de Serviços juntamente com â Nota de

Empenho Prévio sem interrupções.

6,2, O prazo de vigência da prestação dos Serviços de Locação de Transporte Escolar, deverão iniciâr imedieta

após a assinatura do contrato com a duração estimâda de até 08 (oito) meses, podendo ser prorrogada,

renovando-se anualmente, por igual e sucessivos períodos.

6.3. O (s) licitante (s) vencedor [es) deverá prestar os serviços de Transporte Escolar, junto a Secretaria

Municipal de Educação de Rua Rio Vermelho, Esquina com Belo Horizonte - centro - km 100, CEP.68.524-

000 - Eldorado do Caraiá/PA.

6.4 - Os Serviços de Locação de Transporte Escolar serão realizadas, conforme planilha das respectivas rotas de

acordo com o item 5 deste Termo de Referência fornecido pela Secretaria Municipal de Educação. Ressaltando que

mensalmente será enviado a Ordem de Serviços, com as quantidades de quilometragem do mês, rotas especificas

acompanhada com a respetiva nota cie empenho, devidamente assinada pelo Departamento Competente, a qLlal

deverá se idenüficar por meio de carimbo e assinatura.

6.5 - A contratação do (s) serviços d€ locação do Transporte Escolar será realizada por item, cabendo ao vencedor

de cada item especificamente rotas, terá que realizar o atendimento em sua rotâ, nos formatos definidos pela

Secretaria Municipal de Educação.

6.6 - O cômputo das faturas/notas ficais, levará em consideração os quantitativos referente aos dias lêtivos mensal

e o cumprimento diário do km rodado, conforme a solicitação da Ordem de Serviço para que a CONTRATANTE,

possa efetuar o pagamento.

6.7 - Os serviços de locação do Transporte Escolar a serem contratados seguirão as especificaçÕes deÍinidas nesre

Termo de Referência, ressaltando-se que os quantitativos ali descritos são estimativos à luz da necessidade

identificada e suas utilizações ocorrerão por meio de Ordens de Serviços a serem expedidas pelo departamento ou

coordenação pertencentes a Secretâria Municipal de Educação de Eldorado do Caraiá/PA.

6.9 - O licitante vencedor deverá manter obrigatoriamente os veículos do transporte escolar com o seu respectivo

motorista nas dependências de cada rrnidade escolar tanto na Zona Urbana e Rural desde o primeiro horário dt:

início da aula 07(sete) horas até os doze e trinta minutos (12:30) e das trezes horas (13:00) horas até as 17:30

(dezessete) horas. Ressaltamos que os horários poderão ser ajustados conforma a portaria com as devidas

orientações técnicas dâ Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Caraiá/PA/PA.

6.10 - Nos casos de impossibilidade da Prestação dos serviços, ocasionadas ou por íalta de manutenção preventiva

e corretiva de responsabilidade da CONTRATADA, deverá atender às solicitações de suhstituição dos ônibus do

Transporte Escolar e garantindo a continuidade dos serviços sem danos a CONTRATANTE. Nesses casos a

comunicação será realizada através de outros meios como tclefone, torpedo de telefone celular, correio eletrir

6, DO'PRAZO, LOCÁL Dd DOS §ERVIçOS DO TRANSPolt'l D ESCOLAR, RESPONSÁVDI,

PELA DO 3 DE DO

lsaios 41.20.'Poto que todostqofi e salbonl o n)d.r (to \;L,rili );i ÍT 'ilc

Rua da Rio vermelho '01 - CentÍo - km l00, CEI': ó8524{00 - Eldorado do C$mjás/l'A



t?

Etdtíiâito
do Carqlás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
D[PARTAMENTo DE LlclraçÃo

ou fax, desde que demandadas pelc Responsável do Departamento/Coordenadoria de Compras ou Fiscal do

Contrato.

6.11 Os serviços especificados no item 5 e seus subitens, neste Termo serão executados, obrigatoriamente, por

motoristas idôneos e tecnicamente capacitados que atendam, no mÍnimo, os requisitos abaixo:

a) possuir instrução mínima de ensino fundamental concluído;

b) Atestado de bons antecedefites, apresentando-o sempre que solicitado pela Contratante;

c) ter experiência mínima de 01 ano como motorista profissional, comprovada em Carteira de Trabalho;

d) Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado e treinado na forma estabelecida

neste Termo de Referência.

e) demonstrar capacidade comunicativa;

0 carteira nacional de habilitação válida, de acordo com as categorias definidas dos VEÍCULOS - e conforme

disposições do Código Trânsito Brasileiro (CTB);

g) atestado de bons antecedentes, apresentando-o sempre que solicitado pelo Íiscal do Contrato ou

representante da Secretaria [Íunicipal de Educação;

h) registro da empresa Contratada, de acordo com a CLT e demais exigências trabalhistas;

i) bom conhecimento das vias urbanas e das regiões constantes das demandas especificadas da

CONTRATANTE;

j) comprovar participação em curso de direção defensiva;

6.12 - São obrigaçôes dos motoristâs para o cumprimento do item 5 e seus subitens do Termo de Referência

a) Cumprir às Leis de trânsito;

b) Respeitar os limites de velocidade das vias públicas, áreas internas, externas e de estacionamentô dos

CONTRATANTES e de outros órgãos;

c) Não fumar no interior dos veículos;

d) Não prestar informações sobre endereço, hábitos e costumes dos passageiros transportados;

e) Evitar arrancadas e freadas bruscas;

í) Atender com respeito e coltesia todos os passageiros transportados demonstrando interesse pelo

serviço executado;

g) Portar Carteira NacÍonal de Habilitação e CertiÍicado de Registro e Licenciamento do Veículo;

hJ Não utilizar os veículos para tratar de assuntos alheios ao obieto do contrato;

i) Não ingerir bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes, em hipótese alguma, quando em serviçtl;

j) Não afixar emblemas ou distintivos de qualquer natureza nos veículos a serviço da Contratante, a não

ser os Previstos em contrato;

k) Manter-se uniformizado com destaque para "MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR", com crachá de

identificação da empresa de acordo com as orientâções da Secretaria Municipal de Educação;

l) Comunicar ao fiscal do Contrato a ocorrência de qualquer dano verificado no veículo;

m) Manter o veículo sempre em perfeitas condições de limpeza e asseio;

lsâi1s 11.20 'POtu OtE lOdOSve Ofi e SAibOl) O arOO {iO -sll'rHll

Rua dâ Rio vermelho o 0l - Cen§o - km 1ffi. CEI': ó8524'000 - Eldorado do Carajásr'PA
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n) Manter-se sempre com cabelo aparado e barbeado;

o) Manter sempre nas rotas estabelecidas este termo de referência;

pJ Manter-se atento quando estacionado, eütando dormir ou distrair-se com leitura;

q) Manter sempre as portas fechadas antes do movimento do Transporte escolar;

r) Estacionar os veículos sempre em locais permitidos e iluminados;

s) Nunca parar os veículos por solicitação de estranhos;

tJ Redobrar a atenção em dias chuvosos;

u) Respeitar os semáforos, passagens de pedestres, bareiras eletrônicas, proximidades de escolas e
hospitais e todos os outros locais que necessitem de maior atenção para cumprimento das normas de

trânsito;

vJ Não iniciar conversações com os passageiros e falar sorneote quanrio solicitado;

wJ Não ligar rádio e ar-condicionado sem a concordância dos passageiros;

xJ Não desobedecer às deterrninações da Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajás /PA;

y) Executar todas as atividades inerentes à função de motorista.

7. I - A contrâtação pretendida será estimada com base em pesquisa de mercado a ser concluída realizada poi

representantes da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de /PA.

7.2 - O licitante vencedor atender as iolicitações realizadas pela CONTRATANTE para que o serviço seja prestado

de forma adequada de acordo com as especificações do Termo de Referência.

7.3. Havendo necessidade de adequações, nas atividades da CONTRATANTE poderá sofrer alterações conforme a

necessidade da Secretaria Municipal de Educação.

7.4 A prestação dos serviços será executada de maneira parcelada, a critério do contratante, a Secretaria Municipai

de Educação de Eldorado do Carajás /PA;

7.5 A prestação do serviço definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos

resultantes da incorretâ execução do contrato.

8.1. Os serviços deverão ser prestados nos prazos de estimado de 08 (oito) meses, conforme estabelecido pela

Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajás /PA;

9,1 Apresentação de pelo menos 01(um) Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de

direito público ou privado, em papel que identifique o(s) mesmo(sJ, assinados, datados e os signatários

devidamente identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a empresa licitante forneceu/prestou

ou fornece/presta os materiais/serviços em quantidades e câracterística Íguais ou similares ao ob.ieto desta

l'aias 4x2o.'P$ç que t1dosreiant e süretl a l]oi;ía Síl;1a02l?r t"tc

Ruâ dâ Rio vennelho o 0l - Ceütro - km 100, CEP: 6E524-000 - Eldorado do Carirjás/PÀ

8:Dâ,ãâ§ÃNTIâ.DÂ

§it

Iicitação, em conformidade com art.30 inciso II da Lei Geral de Licitâções e Contratos ns 8.666/93.

9.2. As proponentes deverão apresen'úr cópia do Alvará de Iocalização ou Funcionamento.
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9.3 O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito privado deverá constar firma

reconhecida em cartório;

9.4 O Pregoeiro poderá solicitar a qualquer momento documentos que comprovem o atestado de capacidade

técnica podendo ser nota fiscal ou contratos firmados com adminÍstração pública ou privada.

9.5 Poderão ser exigidos outros docurflentos de Comprovação de Qualificação Técnica, caso necessário.

10.1. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pelâ Administração d;r

CONTRATANTE, para represenlá-la s€mpre que for necessário.

10.2. A fiscalização e acompanhamen:o da prestação dos serviços de locação do Transporte Escolal será exercirlo

pela Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Caraiás/PA., através de Servidor-, devidanrt'ntt

designado, que se responsabilizará en'ire outras atribuições:

a). Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, acompanhará a prestação do serviço de

locação, para verificar a presiação do serviço encontra-se conformidade com o ôbjeto deste Terrro de

Referência;

b). Pelas anotações em registr(' próprio, de todas as ocorrências relacionadas à prestação do serviço.

c). Observar todos os aspectos estipulados (prazo da prestação do serviço de locação, Iocal da prestação

dos serviços em coníormidade com o Termo de Reíerência.

10.3. O fiscal do Contrato realizar inspeções regulares para verificar se a prestação dos serviços de locaçâo tlo

Transporte Escolar está atendendo todas as exigências solicitadas no termo de Referência, podendo solicitar'

adequações caso necessário, estipulando prazos para as devidas correções.

10.4. A aceitação estará condicionada ao devido acompanhamento dos técnicos da SEMED. Não serão acertos

serviços que esteia em desacordo com as necessidades da CONTRATADA.

::::.... .,_;
11.1. Durante o período de vigência do contrato a CONTRATADA deverá seguir fielmente as seguintes legislacõer

proveniente a o serviço de Transporte Escolar em especial:

11.1.2 - LEI ns 10.880/04 Art. 2e Fica instituído o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -
PNATE, no âmbito do MEC, a ser executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,

com o obietivo de oferecer transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área

rural, por meio de assistência Íinanceira, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federai e aos

Municípios, observadas as disposições desta Lei (redação dada pela Lei nq 11.947, de 2009).

11,1.3 A RESOLUçÃO FNDE nq 12/ll Art.2a O PNATE consiste na transferência, em caráter suplemenrâr,

aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, de recursos financeiros destinados a custear a oferta de

transporte escolar aos alunos da educação;

11.2. Os serviços de locação de veícuk)s deverão prestado no Município de Eldorado do Caratá /?A.

lsatos 4Lzo. 'Püo qoe lodos tqool e satbor\ o rro, io StÀ,Hc);? t
Ruâ da Rio veírnelho o 0l - Cenr.o - km 100. CEÍ,: ó8524{00 - Eldorado do Carajás,TÀ
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11.3. As despesas com a logística, manutenções preventivas, corretivas, licenciamento anual dos ônibus locados

para o Transporte Escolar, bem como, qualquer outra relacionada à boa funcionalidade da execução do objeto, é de

total responsabilidade da contratada.

1l]^,4 Em caso de avaria mecânica ou acidente de trânsito, a Contratada deverá substituir o veículo

avariado/acidentado, ou adotar proüdências para solucionar o problema e viabilizar a conclusão do serviço em

execução, no prazo máximo de 2 (duas) horas, a partir da notificação expedida pelo CONTRATANTE, na forma

possível de realizar a mesma, inclusive por telefone, torpedo de telefone celular, correio eletrônico ou fax, não

repassando os custos adicionais que venha ter com a substituição do veículos do Transporte Escolar para a boa

execução do obieto, devendo este transporte ser cobrado nas mesmas condições pactuadas no contrato;

11.5 A substituição de ônibus do Transporte Escolar, por quaisquer outras razões que inviabilizem a perfeita

execução dos serviços contratados, deverá ser realizada em até 2 fduas) horas, a partir da notificação expedida

pelo CONTRATANTE, nas mesmas condições citadas neste Termo de Referência.

11.6 A CONTRATADA deverá garantir que os serviços de locação do Transporte Escolar tipo: Rodoviários deverão

estar regulamentando em conformidade com a ANTT [Agência Nacional de Transportes Terrestres) ou legislações

vigentes.

11.7. Demais obrigações em conformrdade com a Lei 8.666/93 e demais legislaçÔes pertinentes.

11,8 Nos preços deverão estar inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, materiais

utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras.

11.9 A Contrâtâda deve cumprir todas as obrigações constântes neste Termo de Referência, seus anexos e suâ

proposta, assumindo como exclusivanrente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do

objeto.

11.10 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os do Código de Defesa do

Consumidor (Lei ns 8.078, de 1990);

11.11 Refazer ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto;

11.12 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (quarenta e oito] horas que antecede a data da prestação

do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovaçào;

11.13 Manter durante toda a execuçâo do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.14. Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigaçôes trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de

acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro beneficio de qualquer natureza, decorrentes da

prestação do serviço, bem como todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros enl

decorrência da sua condiçâo de empregadora.

11.15 Executar a prestação do serviço de locação do Transporte Escolar, sem transferência de responsabilidade.
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11.16. Disponibilizar Vâns que possuam lugares suficientes para acomodar todos os alunos pertencente a cada

roda escolar, conforme as especiÍicaçÕes contidas neste Termo de Referência, mantendo-os enl períeito estatlo tle

conservação, limpeza e segurança, obedecidas todas as normas que regulamentam a utilização de veículos.

l1.,Í-7, Disponibilizar os serviços de locação do Transporte Escolar nas quantidades necessátias 1;-tra

cumprimento do Termo de Referência

11.18 Disponibilizar o ônibus para o Transporte Escolar para o cumprimento dos 21 a 25 dias letivos de âulll

mensal, podendo ser acrescidos mais conforme orientação da Secretaria de Municipal de Educação, apresêntâr

cópia autenücada dos documentos dos ônibus para que esteja disponível ao transporte escolar a serviço cla

CONTRÂTANTE, bem como apólice de seguro geral/total de cada um dos ônibus. Em caso de troca de qualquer

veículo, deverá obrigatoriamente atualizar os documentos iunto à Fiscalização da contratante;

11.19 - Exercer rígido controle com relação à validade da regularização referente a documentação dos ônibus;

11,20 Substituir, imediatâmente os ô:ribus de sua propriedade que vier a se acidentar ou que a não se apresente

em pqrfeitas condições de utilizaçâo;

12.1 Efetuar o empenho da despesa, no qual constará da dotação orçamen tária específica de forma a garantir (,

pagamento das obrigações assumidas;

12,2 Yerifrcar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados de locação dos veículos,

com as especiÍicações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebiÍIlento

definitivo;

12.3. Acompanhar e Íiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de um servidor especialmente

designado;

12.4 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,

ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros

em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação do serviço de Transporte Escolar,

conforme a as rotas no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência'

12.6 - Assumir todas as despesas e Íesponsabilidades com multas, taxas etc., e ainda, ressalvadas as hipóteses

preüstas neste terÍno, arcar com pedágios, impostos e estacionamentos;

13.1 O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 [dias) após o atesto (la

NF. As notas Íiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado pela Secretaria Municipal de Educação de

Eldorado do Caraiá /PA;

13.2 Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações âbaixo

especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira;

13.3 O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade fiscal perante

Administração. A contratada fica ciente de que deverá apresentar à Contratante, ao fim de todos os meses:

T
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a) Certidão de regularidade para com a fazenda Federal/União;

b) Certidão negativa do INSS (CND);

c) Certidão de regularidade para com a fazenda Estadual;

d) Certidão de regularidade para com a fazenda Municipal;

e) Certidão de regularidade para com o FGTS;

0 Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT);

13.4 Na Nota Fiscal deverão constar a descrição o objeto ora prestado, informações sobre o número da nota de

empenho bem como a descrição exatJ da Dotação Orçamentária especifica, bem como acompanhada da cópia drr

empenho.

13.5 Havendo erro na nota Íiscal/fatura, preenchimento incompleto referente às notas de empenho inclusive nos

casos de omissão de informações sobre a dotação orçamentária e ou outras circunstâncias correlatas que impeçam

a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneando-

as.

13,6 A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto a

Secretaria Municipal de Educação com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus

adicional a CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo do fornecimento dos produtos pela CONTRATADA'

13,7 O pagamento será creditado em conta corrente da C0NTRATADA, através de ordem bancária, indicada na

proposta, tendo assim como: agência ne- Conta Corrente ne 
- 

Banco:- em que deverá ser eíetuado o crédito'

Não se permitirá, portanto outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem ctlmprir as

normativas do Decreto da Presidência da República 6.170 de25 de julho de 2007;

14 DA SUBCONTRATAÇÂO

14.1 Será Admitida a subcontlatação de parte do objeto licitado'

14.2 A contratada poderá fazer uso de veículos sublocados ou subcontratar os serviços, mantidos sempre

em perfeito estado de manutenção, conservação, limpeza e segurança e obedecidas as regras estabelecidas

neste Termo de Referência.
?:': i ,

1S.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurÍdica, desde que sejam

observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejanl

mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja preiuízo à execução do objeto pactuado e haia a

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato'

I
16.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei na 8.666, de 1993 e da Lei ne 10.520, de 2002, a Contratadâ

16.1.2 inexecutar totill ou parcialmente qualquer das obrigaçõe s assumidas em decorrência da

contratação;

que:
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16.1,3 enseiar o retardamento da execução do objeto;

16.1.4 fraudar na exer:ução do contrato;

16.1.5 comportâr-se de modo inidôneo;

16.1,6 cometer ftaude fiscal;

16.1.7 não mantiver a proposta.

16.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo

da responsabilidade civÍl e criminal, às seguintes sanções:

16,2,1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos

para a Contratante;

16,2.1 multâ moratória observada os seguintes limites:

a) 0,39o (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens

solicitados e não entregues;

b) 2olo (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais

obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente;

c) 20olo (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues, no caso de atraso

superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos ou fora das

especifi cações contratadas;

16.2,1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual dos subitens

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

16,2.2 suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo

prazo não superior a dois anos;

16.2.3 dectaraÉo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre qtre

a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

16.3 Também ficam suieitas às penalidades do art.87, Ill e IV da Lei ne 8.666, de 1993, a Contratada que:

16.3.1 tenha sofrido condenação definiüva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

16,3,2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os obietivos da licitação;

16.3.3 demonstre não possuir idoneidade pâra contratar com a Administração em virtude de a

ilícitos praticados.
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16,3.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo

que assegurará o corrtraditório e a âmpla defesa à Contratada, observando-se o procedinlento

previsto na Lei ne 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei ne 9.784, de 1999

16.3.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administraçào,

observado o princípio da proporcionalidade.

17.1 De acordo com o art.79 da Lei ne.8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:

I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVll do artigo

78 da citada Lei;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja

conveniência para a Administl'ação;

III - iudicial, nos termos da legislação.

No caso da rescisão unilateral, o CONTRATANTE não indenizará o CONTRATADO, salvo pelos sen'iços

executado e aceitos pelo CONTRATAI,ITE.

18.1 Para a contratação em tela será formaliza Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas

as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Termo de Referência, com

Edital e Proposta de Preços da empresa considerada vencedora'

18.2 O Contrato terá vigência de (18 (oito) meses, a contâr da data de sua assinatura; em relação à sua

prorrogação, ficará a critério do órgão solicitante mediante o procedimento devidamente motivado acerca da

imperiosidade do atendimento à necessidade publica de a despesa ser gerada de acordo com " Art 57 da Lei

8.666/93, com validade e eficácia após a publicação de seu extrato'

18.3 O momento de contratação será um âto unilateral da administração pública, e será definida conforme seus

critériôs de oportunidade e conveniência, não cabendo ao licitante vencedor a exiBência de imediata contrataçâÍ)

dos itens licitados.
I

19.1 A Secretaria Municipal de Educação de E ldorado do Caraj ás/PA reserva-se o direito de liberar a nota fiscal

para pagamento, somente após o ateste de recebimento do Servidor responsável designado como fiscal do

contrato em tela, após aferir a quantidade, especificações, qualidade e adequação dos materiais entregues conl as

do Termo de Referência.

19.2 A Administração poderá revogál: a licitâção ou rescindir o contrato, por motivo de interesse público e deverá

realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, sendo de ofício ou mediante provocação de terceiro:

19,3 Os casos omissos no Termo de Referência, deverão ser supridos pela Lei nq. 8.666/1993 e suas alterações,

bem como as dúvidas suscitadas deverão ser solicitadas iunto a Comissão de Licitação na sede da Secretari

Municipal de /PA;
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19.4 Fica estabelecido o Foro da Comarca do Município de Eldorado do Carajás, Estado do Pará, para dirirlrir

quaisquer dúvidas oriundas das avenças.
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ANEXC II - PROPOSTA DE PRE (MODELO) INICIAL

ELrrnôNlco No xxxx /2o22-\RP

IDENTIFICA DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIÂ:
SOCIAL:

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM N

ENDE
CIDADE:

CEP: E.MAIL:

TELEFONE: FAX:

CONTATO DA LICITANTE:
BANCO DA LICITANTE: CONTA BAN DA LICITANTE:

N9 DA AGÊNCIAI

VALOR TOTAL
DO KM

IRODADO)

TOTAL POR EXTENSO:

A empresa:,..,...........,.-.......................... declara rlue:

1 Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tÍibutos e encargos fiscais,

sociais,trabalhistas,preüdenciáriosecomerciaise,ainda,osgastoscomtransporteeacondicionanrentodosprodutosen]

embalagens adequadas.

2 Validade da Propostâ: 

-
prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia do editai

dias.

3

desse processo.

4Quenãopossuicomosócio,gerenteediretores,servidoresdaprefeituramutricipalde

companheiro ou parente até terceiro grau.

S Que o prazo de inicio da entrega dos êquipamentos será de acordo com os termos estabelecidos no anexo' deste edital a

contar do recebimento, por parte da contratada, dâ ordem de compra ou documento similar, de acordo com cada secretariado

município, CEP: 68524-000 - Eldorado do Caraiás/PA, uftodos os equipamentos serão avaliados, sob pena

de devolução de não aceite, caso não atenda a descriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidadc

LOCAL !] DAI'A

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentârem cotaçôes contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero otL

inexequíveis, na forma da legislação em vrgor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas Ôfertas dos demais

licitantes.
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uf, e ainda cônjr,rge,

BAIRRO:

TELEFONE:

VALOR
UNITÁRIO

KM (RODADO)

QUANT.KM/DI
A X 200 DtAs

LETIVOS

UNIDAD
E

QUÂNT/
KM/DIA

(ESTIMADO)
MARC,TITEN

s
DESCRIÇÃO DAS

ROTAS ESCOLARES

1

PROCESSO ADMINISTRÂTIVO NE

sEssÃo PÚBLICA: - ---/----/2022, i\s ---H----MIN (----) H0RAS.

LOCAL: PREFEITURÂ MUNCIPAL DE 

- 

-/UF
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ANEXO ll - PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) PARÂ PROPOSTA REALINHADA COM COMPOSIÇÃO

pREGÂo ELETRôNrco Ne xloü/z022-sRP
PROCESSO ADMINISTRÂTIVO NS

sEssÃo PÚBLlcA: - ---/----/2022, i\S ---H.---MIN (----) H0RAS.

LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE UF

IDENTIFICA O DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:
SOCIAL:

CNP

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM NÃ 1( )
ENDE o:

CIDADET

E-MAIL:
FÂX:

CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:

BANCO DÂ LICITÂNTE; CONTA BÂN DA LICITANTE:

NS DA AG NCIA:

MÂRCA

VALOR TOTAL
DO KM

(RODADO)

TOTAL POR EXTENSO:

A empresa: ..,.............,...............,.......... declara que:

6 Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais'

sociais, trabalhistas, previdenciáúos e cumerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos cnl

embalagens adequadas.

7 Validade da Proposta: 

-

dias

I Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estábelecido no termo de referencia do edital

desse processo.

9 Que náo possri como sócio, gerente e diretores, servidores dâ Prefeitura municipal de 

-/uf, 

e ainda cônjuge,

companheiro ou parente até terceiro grau.

10 Que o prazo de inicio da entrega dos equipamentos será de acordo com os termos estabelecidos no anexo, deste edital a

contâr do recebimento, por parte da contratâda, da ordem de compra ou documento similâr, de acordo com cada secretâriado

município, CEP:68524-000 - Eldorado do Carajás/PA, uftodos os equipamentos serão avaliados, sob pena

de devolução de não aceite, caso nâo atenda a descriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade

LOCAL E DATT\

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

oBS. serâo desclassificadas as propostas que apresentarem cotaçóes contendo prêços excessivos, simbólicos, de vâlor zero ou

inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais

licitantes.
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BAIRRO
CEP:
TELEFONE:

VALOR
UNITÁRIO

KM (RODADO)

UNIDAD
E

QUANT.KM/DI
A X 2OO DIAS

LETIVOS

QUANT/
KM/DIA

(ESTIMÂDO)

ITEN
S

)

DESCRIEÂO DAS

ROTAS ESCOLARES
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pLANTtHA DÊ coMPoslçÃo DE cusros vlNcuIADA À PRoPosrA DE PREços

MÉt,ISÂLISTA

%

HORISTA

%

DEscRrçÃo

oú/.00%

0,00%

0,00%

cú%
uso Semanal RemuneÍâdo

00%io - Enfermidade

Paternidadê

de Chuva5

Férias Gozadas

Total

Prévio lndenizado

as lndenizâdas

Adicionallndeniza

0úÂ00%incidência de G B

0,00%0,00%0,m% ID Total

HORISTA

%

MENSAI.ISTA

o0%

0,00%

0

oa%

ANEXO I

FUN

sEsl

INCRÂ

ts3lário Éducâç8o

Íotal

Trabalhàdo

Rein idênck de Gru@ A 5obíe

k âbrlhaíoê fielhrldêíclà do tGT§ sobtê Àvi3o p'ávio

toTAqA+lltiDl

DOS PTRCENTUAIS ÂPLIC,ADOS À TOTHA DE PESSOAT

ft{cÂR6(,9 SO€lÂlS soBRE A MÀo DE oBRA
iôna úsoririraçlo stM oEsoNÉRAçÃo
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PREFEITURA MUNICIPAL OE TTDORADO OO CARAJÁS. PARÁ

PNEGÃO ELEÍRÔNICO,SRP N9

PtaÍ{rrxÂ DÍ coMPOSlçÂO OE O,STOS VItlCULADÂ À PROPOSÍÂ OE PREçOS

DICE RESIDUAL DO CULO:

VIOA ÚÍIL OO PNEUS

TOÍAL

VALOR DO VÉ LO

VIDA ÚTtL OO VE CULO

ANO DE FABRI

IDADT DO

NS DE LUGARES

(M000otsúNcra oa norl Poa otl
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KM0
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pavtnarúwÊs
r'.Nl0.00
KM0,00--õTõ roÍal rora tlÊs:

KM

NE DE PNEUS

N9 O€ RECAPAGENS:
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CONSUMO
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PREFEITURA MUÍ{ICIPAI, DE ELDORÂOO DO CARAIÁS - PARÁ

PREGÃO ELTTNÔNICO 5RP N-'

PLAÍ{II,HA T'[ COMPOSIçÂO DE CUSTOS VINCULÂDAÀ PROPOSTA OE PREçOS

ROTA N9

Item 4.1

8âsê de cákulo (Custos Váíi.vêis + Custo Fixo)
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coFr s
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PREFEITURA MUHICIPAT DE EI.DORADO DO CARAJÁS. PAÚ
PREGIO ELETRÔNICO.SRP NO

PLANTLHA O€ COMPOSTçÃ,1DE CUSÍOS VI CUtÁDA À PROPOSÍÂ DE PREçOs

MOÍORIsIA. ÉÍ{CARGOS 5OCIAIS E TRABALHISIAS
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Etdiíiâilo

do Carqfás

PREFEITTIRA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÂO

ANEXO rrr - DECLARAçÃO DE SUIEtçÂO ÀS cOxOIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INExIST

FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAçÃO
ENCIA DE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE

O(A) PREGOEIRO(AJ E EQUIPE DE APOIO.

portador do RG abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da

proponente, CNP] declara expressamente que se suieita às condições

estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo

licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e

que demonstrem integral capacidade de executâr o fornecimento do bem previsto'

declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou

que comprometa a idoneidade da proironente nos termos do arügo 32, parâgrafo 2q, e artigo 97 da lei nq 8.666, de

2l de iunho de 1993, e alterações subsequentes.

em, de 

-2022

PREG,{O ELETRÔNICO NO XXXX/2O22.SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 XXXXX)O§X / 2022

(,\SSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lsoias á12o 'Wç aue lcdos !'do,l e solllc'I o nroc (1" 5! l;'0? ie1 r jlo '

Rua da Rio vermellür o 0l - Centro - km 100' CEI': 6E524-000 - tlldorado do Carà,jásrl'À
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ELdõiâilo

do Carqlás

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7S DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

pREGÂo pLerRôNICo tt, xxxx/202 z-sRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 XXXXXXXXXXXXX

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

inscrito no CNPI ne ..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) sr(al

portador(a) da carteira de identidade ne ................ e CPF nq......'....................., declara, para fins tlo

disposto no inc. v do art. ne 27 da lei nq 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nq 9.854, de 27 de

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nào

emprega menor de dezesseis anos.

ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )t

(data)

(representante legal)

lobseoação. 
ern casoafirmativo, asslnalar a ressâlva a.,ima

|SAÍCS 1L20 'fuO eue !Cd?s.;ej1nl e scÓcr- 3 ,}roit.L. :

Rua da Rio vermelho '0t - Cent o - krn 100, CEP: ó8524{00 - Eldorado do Càràjás/PA

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DIJPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
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Eldiíiâilo

do Carqlás

PREFEITI,IRA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DXPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ANExo v - oncLeReÇÂo rrr naroneçÃo INDEPENDENTE DE PRoPosrA. (MoDEto)

pnEcÂo EIErRôNICo Ne xxxx/2022-sRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS )(\XXXXXXXXX

(identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de

(identificação completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitaçâo: PREGÂO ELETRÔNICO Ne

x)oü/2022-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art.299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do PREGÂO ELETRÔNICO Ne XXXX/2022-SRP, foi elaborada cic'

maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta oLr

indiretâmente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNICo Ne n)o( /2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a propo:;rá elaborada para participar do PREGÂO ELETRÔNICO Ne XXXX/2022-SRP

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÀO

ELETRÔNlCo Ns xxo(/2022-sRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) eue não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante

potencial ou de fato do pREGÃo ELErRÔNICO Ne XXXX/2022-SRP quanto a participar ou não da reíerida

Iicitâção;

D) Que o conteúdo da propostâ apresenrada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne XXXX/2022-SRP não

será, no todo ou em parte, diretâ ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participant!'

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Ne XXXX/2022-SRP antes da adjudicaçâo do objeto da referida

licitação;

E) Que o conteúdo da propostâ apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne XXXX/2022-SRP I[io

foi, no todo ou em parte, direta ou iudiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquel'integrante tio

município de ul antes dâ abertura oficial das propostâs; e

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações

para firmá-la.

,.....D8.......... DE2022

REPRESENTANTE LEGAL

tsgtos 4120 'l'tí§o qw lcdos vejonl e sc'Lrâr" c r'Lr'; 'll] i: '"'!!};? :'1 rii'r

Rua da Rio vemelho o 0l - Centro - km 100, CEP: ó8524-000 - Lldorado do C!Íajásll'^
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Eldõiâtlo
do Carqlás

PREFEITI.]RA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÂO

ANEXO vr - DECLARAçÃO DO PotlTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA oU EMPRESA DE PEQUENo P0RTE)

pRscÃo rr,ernôNICo Ns xxxx/202 2-sRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO NE XXXXXXXXXXXXX

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de socÍedade (LTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no cnpj sob o

na [DüX], neste ato representâda pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade

na [x)ooÇ, inscrito no cPF sob o ne [x)oü], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do an. 30 da lei complementar ne 123 de 14 de

dezembro de 2006, estando apta a fruir os beneficios e vantâgens legalmente instituídas por não se enquadrar em

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4s do art. 3e da lei complementar nq 123 dc' 14 de dezembro tle

2006.

declaro, para fins daLC723/2006e suas alterações, sob as penalidades destâ, ser:

( ) Microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a frtrir os henefícios e

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4q do art.

3o da lei complementar ne 123106 alterada pela LC 147 /201+.

( ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superÍor a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00

valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma

das vedações legais impostas pelo § 4e do art.3e da lei complementar ne lZ3/06 alrerada pela LC 1.47 /2014.

observações:

. esta declarâção poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como me ou EPP, nos termos da LC

123, de 14 de dezembro de 2006;

. a não apresentação desta declaraçâo será interpretâda cbmo não enquadramento da licitante como me ou EPP,

nos termos da LC ne 12312006, ot a opção pela não utilização do direito de trâtâmento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ITIOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX.XXX.XXX.XX

CRC: 

-

I,oios 4120:'Po@ que lodas v4a e ,clbo-' o 
'tlo 

(:o s!ll'()l?r'

Rua da Rio vermelho o 0l - Cenlro - km l0O. CEP: 68524-000 - Eldorâdo do Camjás/l'A
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do Carqjás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ANEXO VII - DECLARÁçAO DE IDONEIDADE

Ao REDrcrR A pRESENTE DECLARAÇÃo, o pRopoNENTE DEVEú UTtLIZAR ponuul-ÁRto coM TIMBRE DA

PREGÃO ELETRÔNICO N9 XXXX/20?2.SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9

A empresa inscrita no CNPI no ................ por intermédio de seu representante Iegal o

...., portador da carteira de identidade n4.......'. ."..'...... e do CPF ne "" """ """' declara não ter
Sr................

recebido do municíPio de uf ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, enl

âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de

contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar

com a administração federal, estadual e municipal'

EM, 
- 

DE 

- 

DE 2 022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lsaios 42ot'r\to ltE túosr'don1 e sobo.1 o nfiaJo !'Ll'ii,;l í.'1Éta

l{ua rla Rio vermelho o 0l - Ccnlro krn 100. Ct',P: 6t524-000 - L-ldoratlo Jo Carniis'l'Â

PROPONENTE.

À
PREFEITURÂ MUNICTPAL DE 

--/UF
O(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO.



PREFEITT.IRA DE ETDORADO DO CARAIAS
DI,PARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ANEXO VII - DECLARAçÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃo. (MoDELo)

PREGÂO ELETRÔNICO N9 XXXX/202 2-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO XXXXXXXXXXX

A ............................... ............................(razão social da empresa), CNPI ne.......'................., localizada à ..

declara, em conformidade com a lei ne 10.520 /02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

certãme licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE /UF - PREGÃO ELETRONICO Ns XXXX/2022-

SRP

EM, 
- 

DE 

- 

DE 2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPFJ

t, o,a,r,1) i:)': ),_tt.: 111t, larla>,;ato 1' t.,:!. )

l{uu da Rio rennelhr,'01 - (cntr'() kl» 100. Cl,l': ó8521{)00 - t.ldorad., iir ( arrriá:'l'À



Eldôiâilo
do Carqiás

ANExo vtII oncmnaçÃ o ur rÃo vÍrcuto coM óncÃo púsltco

A empresa ,
tendo como seu sócio

representante portador do CPF ne- declaro, para os fins que se fizerem

necessários, que não possuo vínculo, direta ou indiretamente, com a Administração Pública de Eldorado do

Caraiás-PA, ou, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.

EM, 
- 

DE 

- 

DE 20 22

(.{SSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

- 

portador do cNPl ne

tsoios 4120-'Púg qüe tcdos vdoín e soiL\ai o olcc im s{ l\h(tR iat ::!a

Rua da Rio vermelho o 0l - CentrÍ, - km lü), CEP: ó8524{00- EldoÍado do Carniásll'A

PREFEITT}RA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE TICITAÇÂO
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PREFEITI.IRA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO D[ PREços Na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

pnEcÃo rl,ErRÔNICo PARA REGISTRo DE PREÇos N" xxxxx

o uutr[cÍplo DE ELD0RÁD0 uos canalÁs-penii - pnErrlruRA MUNICIPAL, com enrlereço r't

, ELDORADO DOS CARAIÁS-Pará, inscrita no CNPt na. ......-......'........., representado por seu Prefeitii

Municipal Sra. ......, denominado ÓRGÂO GERENCIADOR e a Empresa XXXXXXXXXXXX, inscr'it-r

sob o CNpl XXXX»O(X, sediada na XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada FORNECEDOR REGISTRADO,

considerando o julgamento do PREGÃO para REGISTRO DE PREçOS, sob o N'§ XXX, na forma ELETRONICA

RESOLVE REGISTRAR OS PREçOS da (s) Empresa (s) indicada (s) e qualificada (s) nesta ATA, de acordo com a (s)

classificação(ões) por ela (s) alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Fldital.

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal ne 10.520/200?, Lei nq 8 666, de 21 de junho de 199 i

e suas alterações, no Decreto ns 7.892. de 23 de janeiro de 2013, em conformidade com as disposiçires a seguir:

l.l, Registro de Preços para Eventual e Futura

de Referência - Anexo l.

especiÍicaç;io constante tto 'l'cr Ltt,r

2.1 Ficam registrados os preços definidos na tabela abaixo, e nele es6o inclusos todas as espécies de tributos,

diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes ao

fornecimento:

EMPRESA:

CNPI:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL LEGAL:

CPF:

2.2 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e

devidamente comprovadas das situações preüstas na alínea "d" do inciso ll do art. 65 da Lei nq 8.666/1993 ou de

redução dos preços praticados no mercado.

2.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o

órgão gerenciador convocará o (s) licitante (s) para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo

mercado.

2.4 O (s) licitante (sJ vencedor (esJ que não aceitar (em) reduzir seus p

serão liberados do compromisso assulnido, sem aplicaçâo de penalidade

reços aos valores praticados pelo merca

conforme

tsqiú 112c 'Potc qtie lcdo'§ reioí,] ê5c'llrc'II 'l:rrirl'';irI

Rua da Rio lcrmelho o 0l - Centro - km t00, CF,P: 68524-000 - lldorado do Carajásrl'A

0BrFro
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PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DIPARTAMENTO DE LICITAÇÂO

2.S A ordem de classificação do licitante vencedor que aceitar reduzir seus preços aos valores de mercado

observará a classifi cação original.

2,6 euando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o (s) licitante [s) vencedor (es) não

puder (em) cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - Liberar o (s) fornecedor (es) vencedor (es) do certame do compromisso assumido, caso a cotnu n icaçào ocor'rit

antes do pedido de fornecimento ou prestação, e sem aplicação da penalidade se conÍirmada a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados; e

II - Convocar os demais licitantes parir assegurar igual oportunidâde de negociação'

2.7 A existência de preços registradoli não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir,

facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para o fornecimento pretendido nas hipóteses

previstas na Lei Federal ne 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro 3

preferência de serviço em igualdade de condições.

PRIçOS
I

3.1. Os quantitativos referente as adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobrrr

do quântitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos

participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem'

4.1 Quando, por motivo superveniente, o preço registra do tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, tr

órgão gerenciador deverá:

a) convocar o contratado visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pekr

mercado;

b) Frustrada a negociação, liberar o contratado do compromisso assumido;

cJ Convocar os demais classificados para conceder igual oportunÍdade de negociação'

4.2 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o classificado, nlediante oferta dt'

justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) Liberar o contratado do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as

iusüficativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de compras;

b) Convocar os demais contratados para conceder igual oportunidade de negociação'

4.3 Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de

Preços e à adoção de medidas cabÍveis para obtenção de contratação mais vantaiosa'

4.4 Em caso de desequilíbrio da equação econômico-Íinanceira, será adotado o critério de revisão, como forma de

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

4.5 A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a

ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em

majoração de seus encargos
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4.5,1 Em caso de revisão, a alteraçrÍo do preço aiustádo, além de obedecer aos requisitos referidos no item

anterior, deverá ocorrer de forma prroporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por

meio de memória de cálculo a ser ap«rsentada pela parte interessâda'

4,5.2 Dentre os fatos enseiadores da revisão, não se Íncluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo

caráter possibilite à parte interessacla a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como

aqueles decorrentes exclusivamente Ca variação inflacionáriâ, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de

reaiustámento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supere o

prazo de um ano.

4.5.3 Não será concedida a revisão quando:

a) Ausente a elevação de encargos alL'ilada pela parte interessada;

bl o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proPosta definitiva ou

após a finalização da vigência da Ata;

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte

interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse

âmbito, a prevÍsibilidade da ocorrên( ia do evento'

5.1 A .qTA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser cancelada pela Administração:

5.1.1 Automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigência.

b) Quando não restarem outros licitarrtes registrados

c) Quando caracterizado o interesse l)úblico'

6.1 O pagamento dar-se-á em até o 3'le (trigésimo) dias após a aquisição ou prestação do (s), serviços mediante a

apresêntâção da Notâ Fiscal devidam(|nte atestada por servidor responsável'

6.2 o item anterior está condicionado, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor

responsável pelo acompanhamento da prestação do serviço e conferência de quantidade, descrição' marca e

qualidade dos mesmos.

6,3 Na hipótese de emissão de Notã,de Empenho, ordem de Entrega ou documento equivalente para entreg'r' o

prazo estabelecido para pagamento será contado da entrega'

6.5 Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) obieto(s) dos serviços prestados e/ou na documentação

fiscal, o prazo de pagamento será coÍ,:do a partir da(s) correspondentes(s) regularização (Ôes)'

6.6 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá

ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

6'TA.prestaçãodosserviçosdeverájuntaràsuaNotaFiscal,ascertidõesderegularidadefiscalquelhefo

exigidas na habilitação para participação destâ licitação'
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6.8 Câso haja aplicação de multa, o ralor será descontado de qualquer faturâ ou crédito existente no Órgào em

nome do FORNECEDOR REGISTRADO Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença

será cobrada, administrativamente ou iudicialmente, se necessário.

7.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, p odendo, durante esse

período, ser firmado contrato/empenho para aquisição dos itens registrados em ata.

8.1 As despesas inerentes â esta Ata correrá à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e

entidades da Administração Direta que aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo no contrato e nâ

ordem de emissão de fornecimento.

9.1A emissâo da Ordem de fornecimento constitui o instrumento de formalização do objeto co rlt rata do.

9,2 Quando houver necessidade do objeto contratado por algum dos órgãos participantes da Ata, o licitante

classificado em primeiro lugar será convocado para o entregar no prazo de até 02 (dois) dias úteis, após a Ordem

de fornecimento.

9.3 A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, §

1q, da Lei Federal na 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que

ocorra motivo justificado, aceito pelc ente promotor do certame'

9.4 Se o licitante classiÍicado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser

de condições de atender integralmênte à necessidade da Administração, poderá a ordem de compras ser expedida

para os demais proponentes cadastrados que conCordarem em prestar o objeto licitado ao preço e nas mesmas

condições do primeiro colocado, observado a ordem de classificação'

10.1 Efetuar a prestação do obieto eln perfeitas con dições de uso, em estrita observânc ia às c'spectiicações tlr r

Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

10.2 Executar diretamente a prestáção do obieto licitado, sem transferência de responsabilidade ou

subcontratação;

10.3 Cumprir o prazo de entrega e responsabilizar-se pelos úcios e danos decorrentes do objeto licitado de acordo

com os artigos 72, \3,17 e 27 o Código de Defesa do Consumidor (Lei nq 8'078, de 19901;

10.4 Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitaçÔes do MunicÍpio de

ELDORADO DOS CARAJÁS.

10.5 Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes a taxas'

seguros, encargos sociais e trabalhistas;

10.6 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução do contrat0'
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10.7 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25(/o

(ünte e cinco por cento) das quantidades atualizadas no contrato, na formâ do art.65, parágrafos 1e e 2e dâ Lei ne

8.666/93 e suas alterações posteriores.

10.8 Comprovar a capacidade de exequibilidade da proposta quando assim solicitado pelo órgão contratante, no

tocante ao preço ofertado e as marcas descritas na proposta.

11.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, do Edital e anexos são obrigações da

CONTRATANTE:

11.1.1 Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas;

11.1,2 Efetuar o pagamento de acordo com a prestação dos serviços e condições estabelecidas;

11.1.3. Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas no serviço prestado, para as devidas

readequações;

11.1.4. Acompanhar e fiscalizar a prestação do obieto contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura efetiva

entrega do obieto contrâtado e o seu aceite;

11.1,5 Releitar, no todo os serviços prestados em desacordo com as especificações contidas no Termo de

Referência e proposta vencedora;

11,1,6.Aplicar à contratada as sanções administrativas previstas na legislação vigente.

inistraçi-io poderá, iiesci,'12.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a Adm

que garantida a defesa prévia, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:

12.1.1 Advertência escrita - comunicação formal quanto à conduta do CONTRATADO sobre o descumpritnento

do contrato e outras obrigações assurnidas, e a determinação da adoção das necessárias medidâs de correção;

12.1,2 Multa, observados os seguintcs limites máximos:

a) 0,3oá (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens solicitados e nârr

entregues;

b) 29rlo fdois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais obrigaçôes

contratuais ou norma da legislação pertinente;

c) 20olo (ünte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não prestâdos, no caso de atraso superior a 30

(trintal dias, ou entrega do obieto com vícios ou defeitos ocultos ou fora das especificações contratadas;

12.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração

priblica Estadual por prazo não superior a 02 (dois anos) nos termos do inciso III do art. 87, da Lei ne 8.666/93.

12.1,4 DeclaraÉo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarenl

os motivos determinantes da punição ou até que sela promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a Administração

pública Estadual pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, nos termos do art.38, IV, do Decreto nq.

45.90?, de 27 de janeiro de 2072.
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13.1 O Órgão Gerenciador promoverá o cancelamento do registro do Iicitante vencedor quando couber o

disposto no art.20 do Decreto ne 7.892/2013, tendo a seguinte regra:

I - Descumprir as condições da ata de registro de preços, assegurado o contrâditório e a alnpla defesa;

II - Não retirar a nota de empenho uu instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, senl

iustificativa aceiüível, assegurado o contraditórlo e a ampla defesa;

III - Não aceitar reduzir o seu preto registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado; ou

lV - Sofrer sanção prevista nos incisos lll ou IV do caput do art. 87 da Lei ne 8.666, de 1993, ou no art. 70 da Lei ne

10.520, de 2002, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13,2 O órgão Gerenciador poderá cancelar o registro do preço por fato superveniente ou por motivo de forçâ

maior, que comprovada e justificadatnente prejudique o cumprimento da ata, por razáo de interesse público ou a

pedido do licitante,

13.3 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão

formalizados por despacho da autoridrde competente do Município de ELDORÂDO DOS CARAIÁS.

13.4 O cancelamento será a pedido, quando a empresa vencedora do certame comprovar:

a) A impossibilidade de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de

força maior.

b) Que o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado e/ou dos insumos que compôem o custo do produto ou serviços'

c) A ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei Federal 8.666193'

13.5 Por iniciativa do Município de ELDORADO DOS CARAIÁS, quando:

a) O (s) fornecedor (esJ do certame lrerder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida nrr

processo licitatório.

b) O (s) fornecedor (es) do certame não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos

decorrentes da Ata de Registro de Preços.

c). Caracterizada qualquer hipótese dt,inexecução total ou parcial das condiçôes estabelecidas no Ata de Registro

de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

d). Não for assinada, pela empresa destinaÉria, a Autorização para execução do objeto conforme o prazÔ

estabelecido;

e) O (sJ fornecedor (es) incorrer (em) nas condutás que enseiem rescisão administrativa, conforme previsão tlos

incisos de I a XII e XVtl do arc 78,daLeín" 8.666/93.

f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e o fornecedor se recusar a

reduzi-lo;

13.6. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Município de ELDORADO DOS CARÁIÁS, íará o

devido apostilamento na Atâ de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de regis tro, câs.

TERCETNA . DO CÁNCEI]IMENTO DO REGISTRO DE PREçOS DO FORNECEDOR
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Registro de Preços. (arL 9q, xl, Decreto ne 7.892/2013).

não opte pelo cancelamento totâl Ca Ata quando frustradas as negociaçÔes com os licitantes registratlos

remanescentes.

PoR oRcÃo NÃo

14.1 A Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento licitatório poderá ser utilizada por qualquer

órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, desde que

devidamente justificada a vantagem, e mediante anuência do órgão gerenciador'

14.2 O órgão Não Participante, a que se refere o Decreto ne 7.89212013 (art. 2'q, V), somente poderá fazer uso da

Ata de Registro de Preços, após anuência do Órgão Gerenciador da Ata. Os órgãos e entidades que não

participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão maniíestar

seu interesse junto ao MunlcÍpio de ELDORADO DOS CARA|ÁS, por oficio, para que indiquem os possíveis

fornecedores e respectivos preços registrados.

14.3 O órgão Não Partlcipante, a q.e se refere o De creto ne 7.892/?013 (art. 2e, V), somente poderá fazer uso da

Ata de Registro de Preços, após anuência do Órgão Gerenciador da Ata'

14.4 Caberá ao (s) licitante (s) vencedor do certame, beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as

condiçôes nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do obieto decorrente de adesão, desde que não

prejudique as obrigações presentes e íuturas decorrentes da ata, assumidas com o Órgào cerenciador e Órgão[s)

participante(s). (§ 2e do art. 22 do DecÍeto ne 7.89212013)'

14.S As contratações por cada Órgãc, Não Participânte não poderão exceder a 5070 (cinquenta por centoJ dos

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgàrr

Gerenciador e órgão(s) Participante(s] de acordo com as posteriores alteraçÕes do Decreto ne 7 892/2013'

14.6 O quantitâtivo decorrente de todas as adesões a esta Ata de Registro de Preços não excederá na totalidade

ao um mais dois do quantitativo total, parâ o item registrado, independentemente do número de Órgàos Nâ'r

Participantes que aderirem, de acordo com as posteriores alterações do Decreto ne 7 '892/2013'

L4.7 Ap,ôs aautorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada

em até 90 (novental dias, observado o prazo de vigência da Ata. (§ 6o do art.22 do Decreto ns 7 .892/?013)'

14.g Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das

obrigações contratuâlmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais

penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contrataçÔes,

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. (§ 7q do art. 22 do Decrelo ne 7 .892 /2073).

I
l-)afa .115.1 Caberá ao Município de ELDOIIÁDO Dos CARAI Órgão Gerenciador, a consolidação de dados

realização do procedimento licitâtóri() e a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de

Registro de Preços.

15.2 O órgão Gerenciador realizarâ pesquisa periódica para comprovar a manutenção da vantagem da At e
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1S.3 Quando do gerenciamento da Ata de Registro de Preços, será do Município de ELDORADO DOS CARÁIÁS,

conforme arL 5e d o Decreto ne 7.89212073:

a) Conduzirá eventuais renegociações,dos preços registrados;

bJ Aplicará, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de iníraçÓes no procedirnentl)

licitatório;

15.4 O órgão Gerenciador promoverá as negociações e todos os prôcedimentos relativos à revisão e ao

cancelamento dos preços registrados, obedecendo as disposições do Capítulo VIIt do Decreto na 7 .892/2073'

16.1 Constituem parte integrante delta ata, estando a ela vinculados, como se nesta estivessem transcritos, os

seguintes documentos, cuio teor as pa.'tes declaram ter pleno conhecimento

a) Edital de Pregão Eletrônico 1e ......- ............'....

bJ Termo de Referência.

c) Proposta de Preços.

al do lrstado, ctrn[ornte tt

disposto no art.61, parágrafo único, da Lei na.8.666/93'

17.1 O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Ofi ci

18.1 Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes da Lei 8-666193

18.2 Fica ressaltada a possibilidade de alteração das condiçôes avençadas em face da supetveniência de nornlas

federais e municipais disciplinados a :natéria.

18.3 Nenhumas tolerância das parte! quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá

ser entendida como aceitâção, novação, ou precedente'

18,4 Para firmeza e como prova de hayerem as partes, entre si, aiustado e contratâdo, é lavrado o presente termo,

em 03 (três) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e

pelas testemunhas abaixo.

1g.S Fica eleito o Foro da comarca de ELDORADO DOS CARAfÁS, como o único capaz de dirimir as dúvidas

oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente'

íLOCAL). de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAIÁS

óRcÃo GERENCIADoR
CONTRATANTE

de 

-.

tsoios arzo.'PoN que túo, rdafi e so,/oa.' t o n,oo dír 'raNíoR 
'e'1 

rJio '

Rua da Rio vermelho " 0l - Cenlro - knr 100, CE I': 68524400 - trldoraclo do ( aririhs'l'A

DOSD(ICUMENTOS INTEGRÁNTES DA ATA

DÉCIMA SETIMA - DA PUBLICIDÂDE

. DÂS FINAIS



PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS
DI]PARTAMENTO DE LICITAÇÂO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNP' N'

FORNECEDOR [ES) REGISTRADO (S):

CONTRATADA

Testemunhas:

TESTEMUNHAS:
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ANEXO X MINUTA DE COI{TRATO

O Município de Eldorado dos Caralás, através da Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da Educação

, neste ato denominado contratânte, com seguinte endereço Rua da rodoviária nq 30, krn 02, CEP: 68524-000 -

Eldorado do Carajás/PÀ representado pelo Srê. Severiano Sampaio Nascimento Macedo, e de outro latlo a

empresa inscrita no CNPI (MFl sob o n.a estabelecida

doravante denominada simplesmente contratada, neste ato representáda por 'portador da

Cédula de Identidade n.q e CPF (MFJ n.o celebram o presente contrato, do qual serão

partes integrantes o edital do Pregão Eletrônico n.s 

-/- 
e a proposta apresentada pela contratada, suieitando-

se o contratante e a contratada às normas disciplinares das Leis ne 8.666/1993 e L0.520 /2002, Decreto 10.024 de

20 de Setembro de 2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem;

CúUSULÂ PRTMEIRA - DO OBIETO

1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valol total

do contrato é de R$ 

-

2. Os quantitâtivos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico são meranlente

estimativos, não acarretando à Administração do contratânte qualquer obrigação quanto a sua execuçào ott

pagamento.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: XXXXXXXX'XXD(

CLÁUSUIII TERCEIRA . DOS PRAZOS

1. A CONTRÂTADA Íicará obrigada cumprir oS prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administraçào

para execução dos serviços, contâdo do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de

Eldorado dos Carajás.

2. Eventuais fornecimento dever.iio ser 15 dias para a entrega a contar da notiÍicação da fiscalização do

CONTRATANTE, sem preiuízo de outlos serviços autorizados para execução

CLÁUSULÂ QUARTA. DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

nq 10.520, de 17 de julho de 2002 e na. Lei nq 8.666193 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019 lei 8666/93

CIÁUSU[IT QUINTA. DA EXECUçÁO DO CONTRÂTO

1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos contratos e as

disposições de direito privado, na fornra do artigo 54 da Lei n.e a.666/93 combinado com o inciso XIl, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

CIÁUSUUI SEXTA . DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. A vigência deste contrato será 

-,/ -, 
contados da data da sua assinatura, tendo

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último

tsobs 41.20: 'f*ao qÚe todos !'e,io,t e sc/lto,]: o Ítrot uc síNll')? l!
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cúusuu sÉTnuA - Dos ENcÂRGos Do coNTRÂTANTE

1. CabeÉ ao contratânte:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos serviços

constantes do objeto;

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitâdos pelos técnicos da contratada;

1.3 - reieitar qualquer serviço execuÍado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrôni co n." ------,1 --;
1.4 - impedir que terceiros executem os serviços obieto deste contrato;

1.5 - solicitar que seia refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do anexo i do edital do

pregão n.'-/- e conforme cronograma da secretaria requisitante'

1.6 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CúUSULÂ OITAVA. DOS ENCARGOS DA CONTRATÂDA

1. Caberá à contratada:

1.1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais

como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

0 vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

l.Z - manter os seus motoristas sujeitos às normas disciplinares do contratânte quando em trabalho no órgâo,

porém sem qualquer vínculo empregat:ício com o órgâo;

1.3 - manter os seus motoristas identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles que seia considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste

contrato;

l.S - arcar com despesa decorrente íle qualquer infração, seja qual for, desde que praticãda por seus motoristas

no recinto do contratante;

1.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados referentes ao obieto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ott

dos materiais usados;
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1.7 - refazer os serviços que forem rereitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do l'ecebimento cia

comunicação;

1.8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços obieto deste contrato;

1.9 - submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua

execução;

1.1S - comunicar à secretaria de educação qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os

esclarecimentos julgados necessários;

1.16 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condiçóes de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.

CúUSULÂ NONA . DAS OBRIGAçÔES SOCIAIS, COMERCIAIS E FTSCAIS

1. À contratada caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstÔs na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum únculo empregatício com o contratante;

l.Z - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécÍe, forem vítimas os seus empregados no

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do

contratante;

1.3 - assumir todos os encarSos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato'

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

contrato.

2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratante, nem poderá onerar o ohjeto deste contrilto'

razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vÍnculo de solidariedade, ativa ou passiva' conl o

contratante.

CúUSULA DÉCIMA . DAS OBRIGAçÔES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

l.f - É expressamente proibida a contratâção de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durânte a prestação dos serviços, obieto deste contrato;

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrâto, salvo se houver

prévia autorização da Administração do contratante;

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços obieto deste contrato.

1.4- Arcar com todas as revisões duralte a garantia'

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÀO
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1. A execução dos serviços objeto (leste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado

para esse Íim.

2. O servidor do contratante ânotaiá em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos

serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados'

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

autoridade competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoção das

medidas convenientes.

4. A contratâda deverá manter preposto parâ representá-la durante a execução deste contrato, desde que âceito

pela administração do contratante.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DA ATESTAçÂO

1. A atestação da execução dos serriços caberá à servidor do contratante designado para Íim representando o

contratante.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DA DESPESA

1. As despesas decorrentes do tbrnecimento do obieto licitado correr'ão por conta da Dotação Orçamentária

do Fundo Municipal de Educação da Manutenção do Transporte Escolar . XXX)O(XXXXXXxxXXX

CúUSULÂ DÉCIMA QUARTÂ - DO PAGAMENTO

1. Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentárá a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da Fundo

Municipal de Saúde de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-

000, para Íins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque

nominal ao fornecedor, até o 30q (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

Z. O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não

estiverem de acordo com a especificação apresentâda e aceita.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.

4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçâo

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação

de penalidade ao contratante.

S. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.

S.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de algurna

forma para tânto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data

acima referida e a correspondente a.t efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

lsoias 4120 'pa'o que todos v4dtrl e sc'l)cn I o 
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onde:

EM = Encargos moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

r=Tx ==> r=(6/100) ==> t=0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60á

5.2 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentâção da nota fiscal/fatura

atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.e 8.666/93, e verilicação da regularidatie da

licitante vencedora iunto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Seruiço - CRF.

CúUSULA DÉCIMÂ QUINTA . DÂ ALTERÂçÂO DO CONTRATO

1. O presente contrato poderá ser alterado caso haia interesse da administração, nos casos previstos na Lei n.q

8.666/93, desde que haia interesse da Administração com a âpresentação das devidas justificativas.

CúUsUtA DÉCIMA sExTA . DO AUITENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 250lo (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1e e 2q, da

Lei n.s 8.666193.

1.1 - A contratãda fica obrigada a ac€itar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estâbelecido nesta cláusula, exceto as supressôes

resultantes de acordo entre as partes.

CúUSULA DÉCIMÂ SÉTIMÁ . DAS PENALIDADES

1. O atraso injustificâdo na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigaçôes estabelecidas no contrato

suieitará a contratada à multa de 0,59/o (zero vÍrgula cinco por centoJ por dia e por ocorrência, até o máximo de

10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma

vez comunicada ofi cialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do obieto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.1 - advertência;

2.2 - multa de 70o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administraçâo do

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (doisJ anos;

2.4 - àeclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante â própria autoridade qu
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contratâda.
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aplicou a penalidade, que será conceCida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará suieita às penalidades tratadas nos itens 1 e

2 desta cláusula:

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser

reieitado, caracterizada se a subsütuição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contâdo da data da rejeição;

e

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitâdo caracterizada se a medida não se efetivar no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de reieição.

4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.q

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente iustificado e aceito pela administração do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta das

penalidades mencionadas.

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública

poderão ser aplicadas à contratâdâ iuntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a seren

efetuados.

cúusutA DÉcrMA oITAvA - DÂ REsclsÃo

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei

n.e 8.666/93.

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formâlmente moüvados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da administraçâo do contratante, nos casos enumerados nos inciso.^

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.a 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

(trintal dias corridos;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração do contratante; ou

2.3 - iudicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.

cúusulA DÉCIMÂ NoNA - DÂ VTNCULAÇÃo Ao EDrrÁr, E Á pRoposrA DA CoNTRATADA

1. Este contrato fica únculado aos termos do Pregâo Eletrônico Le 

-/- 
e aos termos das propostas da
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CúUSUIAVIGÉSIMA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas adm inistrâtivamente,

serão processadas e iulgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Caraiás, com exclusão de qualquer outro, por nlais

privilegiado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teoI e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajás - PA, em - de 2022.

CGNTRATANTE CONTRATADA

TESTEMLNHAS:

l
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