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1. PREÂMBULO  
1.1. Torna-se público, para conhecimento dos interessados que a PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS, realizará licitação, na modalidade 
PREGÃO na forma ELETRÔNICA, para registro de preço, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da lei nº 10.520, de 17 
de Junho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,  Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014 e 
155/2016, Decreto n.º 7.892/2013  e Decreto nº9.488/2018, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital. 
1.2 TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO PRESENTE EDITAL DEVERÃO SER ASSINADOS DIGITALMENTE PELO LICITANTE. 
1.3 OS DOCUMENTOS DEVERÃO, PREFERENCIALMENTE, SEREM NOMEADOS COM O NOME DO DOCUMENTO TRATADO, E NÃO 
ATRAVÉS DE CÓDIGO, NOMENCLATURAS DIVEREGENTES AO DOCUMENTO OU QUE DIFICULTEM A IDENTIFICAÇÃO. 
1.3.1 DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA CADA FASE SOMENTE OS DOCUMENTOS EXIGIDOS DE PROPOSTA PARA FASE DE 
PROPOSTA, E.DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO PARA FASE DE HABILITAÇÃO. ABSTENHA-SE DE ENVIAR 
DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO CORRESPONDE A FASE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.  OS DOCUMENTOS DE PROPOSTA E 
HABILITAÇÃO DEVERÃO SER ANEXADOS EM SEUS DEVIDOS CAMPOS. 
 
 
DATA:17/08/2021 
HORÁRIO:9h. 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://comprasgovernamentais.gov.br/  
CÓDIGO UASG: 980060 
 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não 
haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
2. DO OBJETO  
2.1.1 registro de preço para  prestação de serviço de transporte escolar dos alunos da rede publica de ensino do municipio. 

2.1.2 Em caso de discordância existente entre as especificações, ou qualquer disposição deste objeto descritas no COMPRASNET e as especificações 
constantes do Anexo I – TERMO DE REFERENCIA - deste Edital, prevalecerá o que este ultimo.  
2.1.2.A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens 
forem de seu interesse.  
2.1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações 
do objeto.  
3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO. 
3.1 Até 3 (três) dias úteis, antes da data fixada para a abertura do Certame, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o presente edital.  
3.2 Caberá a pregoeira, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contados da 
data de recebimento da impugnação.  
3.3 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame.  
3.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a Pregoeira, até 3 (três) dias úteis anteriores à data 
designada para abertura da sessão pública, para o endereço eletrônico: prefeituralici45@gmail.com 
3.4.1As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela pregoeira serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão 
disponíveis para consulta por qualquer interessado e serão disponibilizados no sistema eletrônico para interessados.  
4. DO ORGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE 

 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CNPJ28.558.407/0001-58 

5.CREDENCIAMENTO  
5.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, 
em sua forma eletrônica.  
5.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
5.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.  

https://comprasgovernamentais.gov.br/
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5.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas 
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou 
do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  
5.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantêlos atualizados junto aos órgãos 
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 
se tornem desatualizados. 
5.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. 
6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO  
6.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação; Que demonstre ter capacidade 
técnica de fornecimento dos objetos, e ainda, que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 
6.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.  
6.2 Será concedido tratamento favorecido 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 agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites 
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.  
6.3 Não poderão participar desta licitação os interessados:  
6.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente, devendo apresentar junto aos 
documentos do item 8 consulta no cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, sobe pena de desclassificação. 
6.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  
6.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 
judicialmente;  
6.3.4. Que não se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993, devendo apresentar declaração juntamente com 
documentos do item 8. E ainda, deverá apresentar com a declaração mencionada, a certidão Simplificada  emitidas pela Junta Comercial da sede da 
licitante, devidamente atualizada, com data de expedição não superior há 60 dias, de antecedência da data de abertura das Propostas, onde se 
possam extrair as seguintes informações: a existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) 
SÓCIAS da licitante para verificação da observância do artigo acima mencionado, sobe pena de desclassificação. 
6.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação, devendo apresentar certidão 
negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica juntamente com os documentos do item 10, sob 
pena de ser desabilitado. 
6.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;  
6.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
6.3.8 Que não preencherem no sistema as exigências os subitem do item 8.1, sobe pena de desclassificação. 
6.4 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 
declarações: que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; Nos itens em que a participação não for exclusiva para 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 nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 
6.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos 
6.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências 
editalícias;  
6.4.4. Que declare que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores 
devendo ser apresentada declaração em conjuto com documento anexo do item 8, sob pena de desclassificação. 
6.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição, devendo apresentar declaração junto ao documento de item 10, sob 
pena de não ser habilitado. 
6.4.6. Que declare que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 
2009, devendo ser apresentada junto ao documento anexo do item 8, sob pena de ser desclassificado. 
6.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV 
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, devendo apresentar declaração junto aos documentos do item 8, sob pena de 
desclassificação. 
6.4.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, em conjuto com item 10 deve ser apresentado certidão expedida pela secretaria de inspenção do trabalho, sob pena 
de não ser habilitado. 
6.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 
6.6 Poderá ainda participar o licitante que possuir conhecimento das condições físicas da rota. Tal comprovação deverá ser juntado aos documentos 
do item 8, podendo ser através de laudo de visita técnica nas rotas ou declaração de que possui conhecimento das condições das vias onde serão 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
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transportados os alunos, devendo está expresso que se responsabiliza pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na 
verificação das rotas nas datas agendadas, quais sejam no dia 12 e 13 de agosto de 2021 às 8h30m no Prédio da Secretaria Municipal de Educação, 
sito na rua: Rua doze, S/N, Boa Esperança, Placas – Pará. 
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema a proposta com descrição do objeto ofertado e todos os documentos de 
habilitação até o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente 
inseridos nosistema; 
7.2. O envio da proposta, bem como, o documento de habilitação ocorrerá por meio de chave de acesso e senha (art. 26 do Decreto nº 10.024/2019);  
7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de 
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006;  
7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;  
7.5. As mensagem enviadas via chat deverão ser respondidas em até 10 minutos após enviadas pelo pregoeiro; 
7.6. 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;  
7.7. Os documentos que compõem a proposta e habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da 
pregoeira e para acesso público após encerramento do envio de lances.  
7.8 Os documentos de proposta e habilitação deverão ser anexados em seus devidos campos. 
8. DA PROPOSTA  
8.1. O licitante deverá enviar a sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:  
8.1.1 Valor unitário;  
8.1.2 A quantidade de unidades, observada a quantidade total prevista fixada no termo de referência para cada item;  
8.1.3 Marca; 
8.1.4 Fabricante;  
8.1.5 Descrição detalhada do objeto, devendo ser elaborada na forma e exigências deste edital e seus anexos, contendo as quantidades e 
especificações dos produtos/serviços de forma detalhada, conforme especificações do Termo de referência,  para o(s) qual(ais) estiver apresentando 
proposta, e o(s) seu(s) respectivo(s) preço(s) unitário(s) e preço(s) total(is) de cada item(s) que estiver cotando, sob pena de não aceitação da 
proposta. O obrigatoriedade desse item se estende também a proposta anexa. 
8.2 Além das demais exigências do edital, a proposta documental deverá conter carta de apresentação de documento de habilitação; 
8.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens, devendo está expresso. 
8.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  
8.5 As propostas terão validade de, no minimo, 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste 
edita, e deverá está expresso. 
8.6 O licitante que ofertar proposta com valor menor que 50% do máximo aceitável deverá encaminhar, quando solicitado pela Pregoeira, planilha de 
custo nos moldes do modelo anexo. 
9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste edital.  
9.2. A pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que estejam em desconformidade com os requisitos 
estabelecidos neste edital forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.  
9.2.1 Também será desclassificada a proposta que indique o licitante em sua fase incial. 
9.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
9.2.3 A não classificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.  
9.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.  
9.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre pregoeiro e os licitantes após termino da fase de lances.  
9.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  
9.6 O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 
9.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.  
9.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.  
9.9 O intervalo entre 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.  
9.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com prorrogações. 
9.11 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 duração da sessão pública;  
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9.12 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.  
9.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-seá automaticamente.  
9.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, 
justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.  
9.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  
9.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a 
identificação do licitante. 
9.17 No caso de desconexão com a pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances.  
9.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a trinta minutos, a sessão pública será suspensa e 
reiniciada somente após decorridas 12h da comunicação do fato pela pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
9.19. O critério de julgamento adotado será o menor preço por ITEM, conforme definido neste Edital e seus anexos.  
9.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial.  
9.21. Em relação a itens não exclusivos para 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 às 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538, de 2015. 
9.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) 
acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada;  
9.23. Melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.  
9.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem 
de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  
9.25. Caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos 
estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
9.26. 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.  
9.27. Ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre 
propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
9.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 
9.28.1 no pais; 
 9.28.2 por empresas brasileiras;  
9.28.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;  
9.28.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para a pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
9.29 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.  
9.30Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital;  
9.30.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;  
9.31A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas (1) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após 
a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados; 
9.31 Após a negociação do preço, a pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta, devendo todos os documentos referentes a 
proposta serem assinados digitalmente e apresentados nesse momento. 
9.32.ATENÇÃO, DEVIDO À NOVA CATALOGAÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO DO SIASGNET, ESCLARECEMOS QUE NÃO EXISTEM CÓDIGOS 
APROPRIADOS À NECESSIDADE DESTA UNIDADE CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA. SENDO ASSIM, HAVERÁ 
DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO DETALHADA DISPONIBILIZADA NO COMPRASNET E A DO EDITAL. NESSE SENTIDO, OS SENHORES 
LICITANTES, AO CADASTREM SUAS PROPOSTAS NO SISTEMA ELETRÔNICO DEVERÃO CONSIDERAR AS DESCRIÇÕES DETALHADAS DO 
TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, E NÃO AS REGISTRADAS NO COMPRASNET. INFORMAMOS QUE AS PROPOSTAS 
CADASTRADAS QUE NÃO ESTEJAM ADEQUADAS AO TERMO DE REFERÊNCIA SERÃO DESCLASSIFICADAS 
9.33 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração. 
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9.34.Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar 
as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 
9.35 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a 
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 12h de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata. 
9.36 Dentre os documentos passíveis de solicitação pela pregoeira, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais 
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.  
9.37 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
10.DA HABILITAÇÃO  
10.1 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
10.5.Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada; 
10.5.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;  
10.5.2.É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão 
pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.  
10.5.3.O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 
certidões feita pela pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão (ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.  
10.6.Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas sob pena de inabilitação.  
10.7Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais 
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.  
10.8Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.  
10.9Se 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 estar 
em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  
10.10Serão 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 contribuições. 
10.11Além das demais exigências do edital, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a 
seguir para fins de habilitação, os documentos abaixos apontados. 
10.12 Habilitação Jurídica:  
10.12.1No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  
10.12.2.Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação 
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  
10.12.3.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;  
10.12.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 
participante sucursal, filial ou agência;  
10.12.4.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 
prova da indicação dos seus administradores;  
10.12.5No caso de cooperativa: ata 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 Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, 
de 1971; 
10.12.6.No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;  
10.12.7.Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 
10.13. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
10.13.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;  
10.13.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
10.13.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  
10.13.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 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 nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
acompanhado de todas as cenit e relação de infração. 
10.13.5  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  
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10.13.5.1 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  
10.13.6.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  
10.13.8 caso o licitante detentor do menor preço seja 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 restrição, sob pena de inabilitação. 
10.14.Qualificação Econômico-Financeira.  
10.14.1 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do último Exercício Social (DRE), já exigíveis na forma da lei. Juntamente com o balanço 
deverão ser apresentados:  
ILC= Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; 
ILG= Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;  
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00;  
10.14.3. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);  
10.14.4 .No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
referentes ao período de existência da sociedade; 
10.14.5. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.  
10.14.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o 
artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;  
10.14.7. Em se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estas estão dispensadas de apresentar o balanço patrimonial.  
Devendo, no entanto, apresentar declaração  de enquadramento devidamente assinado pelo Contador. 
10.15 Qualificação Técnica  
10.15.1 Além das demais exigências do presente edital e seus anexos, deverá para fins de comprovação de qualificação técnica apresentar também: 
a) Atestado de capacidade técnica - ACT (pessoa jurídica), que comprove desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
prazos e/ou quantidades com o objeto da licitação, através de um ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado do órgão/empresa de origem, com assinatura e identificação do responsável pelas 
informações atestadas. Podendo ser solicitado pelo pregoeiro copias dos respectivos contratos ou, nota de emprenho ou, nota fiscal para fins de 
comprovação que o serviço foi realizado. 
b)Em se tratando de coopertavia, deve ser apresentado Modelo de gestão operacional. 
10.16 Demais informações:  
10.16.1O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.  
10.16.2 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.  
10.16.3 A declaração do vencedor acontecerá após emissão de analise técnica das amostras dos itens, que acontecerá nos termos do item 4 do 
Termo de Referência. 
10.17 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez 
constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.  
10.18 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-
se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 
concedido o mesmo prazo para regularização.  
10.19 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a continuidade da mesma.  
10.20 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.  
10.21 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente.  
10.22 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 
11 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  
11.14 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 2(duas horas),a contar da solicitação da pregoeira no 
sistema eletrônico, após declarado habilitado. O valor deverá ser de até duas casas decimas após a virgula, não sendo permitido arredondamento. 
11.14.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última 
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
11.14.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.  
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11.15 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de 
eventual sanção à Contratada, se for o caso, e deverá ser assinada digitalmente. 
11.15.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  
11.16 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso 
(art. 5º da Lei nº 8.666/93).  
11.16.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores 
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
11.17 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.  
11.18 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali 
contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.  
11.19 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a 
homologação. 
11.20 Deverá encaminhar em conjunto com a proposta vencedora documento de identificação do responsável pela assinatura do contrato, e 
procuração, se for o caso. E os anexo III e V do presente edital, bem como, deverá esta expresso prazo de validade. 
11.21 Deverá esta expresso todas as especificações do objeto sob pena de não aceitação da proposta. 
12.DOS RECURSOS  
12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo vinte minutos, 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. Havendo quem 
se manifeste, caberá aa pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente. Nota explicativa: no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a presença dos 
pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação – TCU Ac. 520/2014-Plenário.  
12.1.1. Nesse momento a pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.  
12.1.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.  
12.1.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 3 dia, que começarão a 
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  
12.2. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
12.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:  
13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 
anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.  
13.1.2. Quando 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, §1º da LC nº 123/2006, ou ainda, na não 
aceitação das amostras dos produtos. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 
lances.  
13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.  
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.  
13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter 
seus dados cadastrais atualizados. 
14. ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da pregoeira, caso haja interposição de recurso, ou pela 
autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.  
14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
14.3 A adjudicação ficará condicionada a aprovação ao laudo de vistoria dos veículos emitido pela secretária de educação, bem como, declaração de 
recebimento dos documentos dos veículos e demais documentos exigidos no termo de referência para fins de contratação, que será ajustado data 
para apresentação dos veículos e documentos juntamente com a secretaria Municipal de Educação. 
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
15.1. despesas para o processamento e pagamento dos objetos da Ata de Registro de Preços, correrão por conta do orçamento e Rubrica 
orçamentária do contratante.  
16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  
16.1. Não haverá exigência de garantia contratual. 
17. DO TERMO DE CONTRATO  
17.1. O fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato. O Contrato terá vigência vinculada à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários, contado da data de sua assinatura até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente, de acordo com as condições 
estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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17.2. A adjudicatária terá o prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;  
17.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante meio eletrônico ou presencial, para que seja assinado/retirado no prazo de até 2 
(cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento;  
17.4. O prazo previsto nos subitens anteriores poderão ser prorrogados, por iguais períodos, por solicitação justificada do fornecedor registrado e 
aceita pela Administração; 
18.DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO  
18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência e minuta do contrato. 
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  
19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e minuta do contrato. 
20. DO PAGAMENTO  
20.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se 
referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado;  
20.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada;  
20.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado 
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;  
20.4. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias, haja vista que a entrega dar-se-á mediante forma contínua e 
futura de acordo com a necessidade do contratante;  
20.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.  
20.6. Antes de cada pagamento à contratada deverá apresentar em conjunto com a nota fiscal/fatura, as certidões negativas: Federal, Estadual, 
Municipal, CRF-FGTS, e trabalhista em original ou em fotocópia autenticada;  
20.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela 
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos; 20.8. Persistindo a irregularidade, a contratante 
deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa;  
20.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
contratada não regularize sua situação junto as Receitas: Federal, Estadual, Municipal, trabalhista e CRF-FGTS;  
20.10. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente com as Receitas 
citada no item 22.9 deste;  
20.11Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;  
20.12.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária 
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar;  
20.13.Para assinatura do contrato a Empresa deverá possuir certificação digital e-CNPJ do tipo A3 (suporte criptográfico token ou cartão), emitido por 
autoridade certificadora (AC) credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP- Brasil), com validade de um a três anos, contendo o 
endereço de correio eletrônico do fornecedor titular responsável pelo certificado. Ou seja, o contrato deverá, obrigatoriamente, ser assinado 
digitalmente pelo(s) sócio(s) ou representante(s) da(s) Empresa(s);  
20.14.O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não seja o titular responsável poderá configurar crime, nos termos da 
legislação penal vigente.  
20.15.A contratada deverá obedecer fielmente as exigências contidas no Termo de Referência – Anexo I e Minuta do Contrato – Anexo III, ambos 
deste Edital. 
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  
21.2. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou 
não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 
21.2.1. Apresentar documentação falsa;  
21.2.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame.  
21.2.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
21.2.4. Não mantiver a proposta;  
21.2.5. Cometer fraude fiscal;  
21.2.6. Comportar-se de modo inidôneo; 
21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.  
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21.4. Havendo indício de conluio entre os licitantes, a Prefeitura Municipal de Placas comunicará o fato à Secretaria Nacional de Direito Econômico 
do Ministério da Justiça, para as providências devidas.  
21.5. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade 
civil e criminal, às seguintes sanções:  
21.5.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;  
21.5.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;  
21.6.A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento;  
21.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999;  
21.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;  
21.10.As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos Órgãos Administrativos Municipal, Estadual e Federal;  
21.11.As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na Minuta do Contrato. 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
22.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
em contrário, pela pregoeira;  
24.2. No julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação;  
22.3. A apresentação de documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação do proponente (exceto nos casos de documentos de 
regularidade fiscal e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos cujo prazo de validade não venha expresso, será 
considerado o prazo como de até 60 (sessenta) dias anteriores a da data prevista para início da sessão pública desta licitação, exceto para os 
documentos que tenham validade indeterminada;  
22.4. O prazo de validade de documentos citado no item subitem 24.3 acima, é para qualquer documento apresentado por licitantes que participarem 
da presente licitação, inclusive, quando necessário, para os documentos que acompanharem as propostas de preços;  
22.5.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;  
22.6. Fica vedada à contratada a subcontratação total do objeto desta licitação, assim com a parcial acima do limite permitido pela Administração;  
22.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 
 22.8. É facultado aa pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 
habilitação. 
22.9. O Municipio de Placas, por intermédio da autoridade competente, poderá revogar ou anular o certame, nas condições estabelecidas na 
legislação vigente, sem que disso decorra para os licitantes o direito a qualquer reembolso de despesas ou qualquer indenização;  
22.10. O Municipio de PLACAS através do através do(a) pregoeiro(a), poderá declarar este Pregão (ou algum ITEM do Termo de Referência deste 
Edital) como deserto e/ou fracassado, quando nenhuma das ofertas satisfaça o objeto das especificações deste Edital, (até mesmo se 
apresentar(em) documentos de habilitação em desacordo com o Edital), ou quando for evidente que tenha falta de competição;  
22.11. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;  
22.12. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, 
sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares que a 
pregoeira porventura julgar necessário;  
22.13. A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas deste Edital e anexos, bem como na observância dos 
preceitos legais e regulamentares que a regem;  
22.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-
ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Iniciando-se e vencendo-se os prazos somente em dias de 
expediente normal da Administração;  
22.15. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida 
Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de 
documentos originais e cópias autenticadas em papel;  
22.16. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às 
microempresas e empresas de pequeno porte;  
22.17. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento 
do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público;  
22.18. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste 
Edital;  
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22.19. As empresas licitantes deverão sempre considerar a legislação em vigor, e caso haja divergência entre a Lei, este Edital e seus anexos, a Lei 
prevalecerá;  
22.20. Este Edital e os seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que mencione em um de seus documentos e se 
omita em outro, será considerado específico e válido. Qualquer modificação neste edital deverá ser divulgada pela mesma forma que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  
22.21. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Prefeitura Municipal de Placas. 
2.2. O Edital e seus anexos estão disponibilizados, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.comprasnet.gov.br, 
https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, também (portal da transparência do Municipio) e www.tcm.pa.gov.br (Mural de licitações do TCM/PA), e, 
caso haja problemas técnicos nos portais indicados, poderão ser obtidos no endereço descrito no preâmbulo deste Edital, nos dias úteis de 
expediente do Municipio de Placas no Setor de Licitações, no horário das 08:00 às 12:00 horas e de 13:00 às 17 horas, mesmo endereço e período 
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.  
23. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  
23.1. Não haverá exigência de garantia contratual. 
24. DO TERMO DE CONTRATO  
24.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato. O Contrato 
terá vigência vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, contado da data de sua assinatura até 31 de dezembro do exercício 
financeiro vigente, de acordo com as condições estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
24.2. A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;  
24.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante meio eletrônico ou presencial, para que seja assinado/retirado no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento;  
24.4. O prazo previsto nos subitens anteriores poderão ser prorrogados, por iguais períodos, por solicitação justificada do fornecedor registrado e 
aceita pela Administração; 
25. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 
25.1. Homologado o resultado da licitação, o adjudicatário estará automaticamente convocado para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis da divulgação, no DOU, da homologação do resultado da licitação, cujo prazo de validade encontrase nela fixado, sob pena 
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;  
25.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração 
poderá encaminhá-la para assinatura, mediante meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar da data de seu 
recebimento;  
25.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, 
com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições;  
25.4. Será incluído na ata de registro de preços, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens (serviços) com preços 
iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto 
não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;  
25.5. Para assinatura da ata de registro de Preços a licitante vencedora deverá comprovar que mantém todas as condições de habilitação;  
25.6. Quando a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, será convocada outra 
licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis;  
25.7. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do 
começo e incluído o do vencimento;  
25.8. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, assegurada preferência à empresa beneficiária do registro de preço em igualdade de condições;  
25.9. A estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo Município de Placas através do órgão gerenciador é a estabelecida no Anexo I deste 
edital;  
25.10. Serão realizadas pesquisas de mercado periódicas para a comprovação da vantajosidade;  
25.11. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 
8.666/93;  
25.12. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.  
25.13. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante 
prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, no Decreto nº 7.892/2013 e no Decreto nº 9.488/2018.  
25.14 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento, sem prejuízo dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas e que a soma de todas as adesões não ultrapasse ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.  
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25.15. Não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 
26. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  
26.1. Não haverá exigência de garantia contratual. 
27. DO TERMO DE CONTRATO  
27.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato. O Contrato 
terá vigência vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, contado da data de sua assinatura até 31 de dezembro do exercício 
financeiro vigente, de acordo com as condições estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
27.2. A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;  
27.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante meio eletrônico ou presencial, para que seja assinado/retirado no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento;  
27.4. O prazo previsto nos subitens anteriores poderão ser prorrogados, por iguais períodos, por solicitação justificada do fornecedor registrado e 
aceita pela Administração; 
28. DO REGISTRO DOS PREÇOS  
28.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e 
devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993;  
28.2. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório;  
28.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os 
fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado;  
28.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidade;  
28.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original;  
28.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá:  
28.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade 
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e  
28.8. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;  
28.9. Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  
28.10. O registro do fornecedor será cancelado quando:  
28.10.1.Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  
28.10.2.Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;  
28.10.3.Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 28.10.4.Sofrer sanção 
prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.  
28.10.5.O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 19.10.1., 19.10.2, 19.10.3 e 19.10.4 será formalizado por despacho do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
28.10.6.O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:  
28.10.6.1.Por razão de interesse público; ou  
28.10.6.2.A pedido do fornecedor.  
29.DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO  
29.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência e minuta do contrato. 
30. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  
30.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e minuta do contrato. 
31. DO PAGAMENTO  
31.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se 
referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado;  
31.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada;  
31.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado 
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;  
31.4. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias, haja vista que a entrega dar-se-á mediante forma contínua e 
futura de acordo com a necessidade do contratante;  
31.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.  
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31.6. Antes de cada pagamento à contratada deverá apresentar em conjunto com a nota fiscal/fatura, as certidões negativas: Federal, Estadual, 
Municipal, CRF-FGTS, e trabalhista em original ou em fotocópia autenticada;  
31.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela 
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos; 31.8. Persistindo a irregularidade, a contratante 
deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa;  
31.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
contratada não regularize sua situação junto as Receitas: Federal, Estadual, Municipal, trabalhista e CRF-FGTS;  
31.10. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente com as Receita. 
31.11Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;  
31.12.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária 
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar;  
31.13.Para assinatura do contrato a Empresa deverá possuir certificação digital e-CNPJ do tipo A3 (suporte criptográfico token ou cartão), emitido por 
autoridade certificadora (AC) credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP- Brasil), com validade de um a três anos, contendo o 
endereço de correio eletrônico do fornecedor titular responsável pelo certificado. Ou seja, o contrato deverá, obrigatoriamente, ser assinado 
digitalmente pelo(s) sócio(s) ou representante(s) da(s) Empresa(s);  
31.14.O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não seja o titular responsável poderá configurar crime, nos termos da 
legislação penal vigente.  
31.15.A contratada deverá obedecer fielmente as exigências contidas no Termo de Referência e Minuta do Contrato, ambos deste Edital. 
32 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
32.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  
32.2. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou 
não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 
32.2.1. Apresentar documentação falsa;  
32.2.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame.  
32.2.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
32.2.4. Não mantiver a proposta;  
32.2.5. Cometer fraude fiscal;  
32.2.6. Comportar-se de modo inidôneo; 
32.3.Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.  
32.4. Havendo indício de conluio entre os licitantes, a Prefeitura Municipal de Placas comunicará o fato à Secretaria Nacional de Direito Econômico 
do Ministério da Justiça, para as providências devidas. 3.5. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
32.5.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;  
32.5.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;  
32.6.A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento;  
32.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999;  
32.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;  
32.9. Para os fins da infração elencada no subitem 22.1.7, acima reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 
da Lei nº 8.666/93;  
32.10.As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos Órgãos Administrativos Municipal, Estadual e Federal;  
32.11.As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na Minuta do Contrato. 
33. DOS ANEXOS  
33.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  
ANEXO I – Termo de Referência;  
ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 
ANEXO III – Modelo de declaração de elaboração independente de proposta ; 
ANEXO IV – carta de apresentação dos documentos de habilitação; 
ANEXO V - Modelo De Declaração De Enquadramento Como Microempresa Ou Empresa De Pequeno Porte. 
ANEXO VI – Minuta da Ata de Registro de preço. 
ANEXO VII- Planilha de composição de custos. 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO Constitui objeto do presente certame a REGISTRO DE PREÇO PARA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA 
REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, conforme especificações e rotas abaixo.  

1.1OBJETIVOS: contratação de empresas especializada em transporte escolar para transportar alunos da rede municipal e estadual de ensino deste município. 

2.ITENS 

ITEM/ROTA DESCRIÇÃO 

QUANT. 
ALUNOS A SER 
TRANPORTADO 

VALOR  
MÁXIMO  

ACEITAVEL 

UNIDADE QUANT. 
KM/DIA QUANTIDADE 

 TOTAL 

01 
  

ROTA: 01 KM 224 BR 230 
Especificação : ENDEREÇO: KM 224 BR 230 - O CARRO SAI 
TRAZENDO OS ALUNOS ÁS 11:30HS, DESDE A CASA DO 
SENHOR JOSÉ DO GERINO, PERCORRENDO PELA 
TRANZAMAZÔNICA ATÉ A CIDADE DE PLACAS PARA AS 
ESCOLAS E CRECHES (ESCOLA PTE TANCREDO NEVES, 
ESCOLA GOVERNADOR ALMIR GABRIEL, ESCOLA ANA 
FALEIRO, ESCOLA IRANI DE ANDRADE TOMAELA, ESCOLA 
ALMIRZINHO E ESCOLA ERICK DE ALMEIDA). ÁS 17h45min 
RETORNA FAZENDO O MESMO PERCURSO. ÁS 17:45HS 
RETORNA FAZENDO O MESMO PERCURSO. 

25 

R$ 6,37 
  

KM 61,8 

20394 
  

02 
  

ROTA:02 VICINAL 235 SUL 
Especificação : ENDEREÇO: VICINAL 235 SUL - O CARRO SAI 
ÁS 12:00HS TRAZENDO OS ALUNOS, DA CASA DO SENHOR 
ELIAS NO RAMAL QUE DÁ ACESSO A VICINAL DOKM 224 SUL 
ATÉ A CASA DO SENHOR JORGE, PERCORRENDO PELA 
VICINAL 235 SUL, SEGUE ATÉ A TRASAMAZÕNICA SEGUINDO 
ATÉ A CIDADE DE PLACAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES 
(ESCOLA PTE TANCREDO NEVES, ESCOLA GOVERNADOR 
ALMIR GABRIEL, ESCOLA ANA FALEIRO, ESCOLA IRANI DE 
ANDRADE TOMAELA, ESCOLA ALMIRZINHO E ESCOLA ERICK 
DE ALMEIDA). ÁS 17h45min RETORNA FAZENDO O MESMO 
PERCURSO. 

18 

R$ 6,37 
  

KM 82 

27060 
  

03 
  

ROTA: 03 VICINAL 235 NORTE 
Especificação :  O CARRO SAI ÁS 11:450HS TRAZENDO OS 
ALUNOS, DA VILA BOA ESPERANÇA PELA VICINAL 235 
NORTE, SEGUNDO PELO RAMAL DA FAZENDA SERRA 
GRANDE DA CASA DA Sra. VANEZA SEGUINDO PELO RAMAL 
DA GLEBINHA ATÉ A CASA DO SENHOR ALMIR, SEGUE ATÉ A 
RODOVIA TRASAMAZÕNICA SEGUINDO ATÉ A CIDADE DE 
PLACAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES (ESCOLA PTE 
TANCREDO NEVES, ESCOLA GOVERNADOR ALMIR GABRIEL, 
ESCOLA ANA FALEIRO, ESCOLA IRANI DE ANDRADE 
TOMAELA, ESCOLA ALMIRZINHO E ESCOLA ERICK DE 
ALMEIDA). ÁS 17h45min RETORNA FAZENDO O MESMO 
PERCURSO. 

21 

R$ 6,37 
  

KM 75,3 

24849 
  

04 
  

ROTA: 04 VICINAL 240 SUL 
Especificação : O CARRO SAI ÁS 11:00HS, DA CASA DA 
SENHORA LUCIVANIA TRAZENDO OS ALUNOS NA VICINAL 
240 SUL, PERCORRENDO ATÉ A TRANZAMAZÔNICA E SEGUE 
ATÉ A CIDADE DE PLACAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES 
(ESCOLA PTE TANCREDO NEVES, ESCOLA GOVERNADOR 
ALMIR GABRIEL, ESCOLA ANA FALEIRO, ESCOLA IRANI DE 
ANDRADE TOMAELA, ESCOLA ALMIRZINHO E ESCOLA ERICK 
81,2DE ALMEIDA). ÁS 17h45min RETORNA FAZENDO O 
MESMO PERCURSO. ÁS 17:45HS RETORNA FAZENDO O 
MESMO PERCURSO. 

39 

R$ 6,37 
  

KM 95 

31350 
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05 
  

ROTA:05 VICINAL 240 NORTE 
Especificação : O CARRO SAI ÁS 11:45HS TRAZENDO OS 
ALUNOS DESDE A FAZENDA DA PERFIL PELA VICINAL DO KM 
240, ENTRA NO RAMAL DOS RODRIGUES ATÉ A CASA DA 
SENHORA NEIVA, RETORNANDO AO TV. 240 NORTE 
SEGUINDO ATÉ A CIDADE DE PLACAS PARA AS ESCOLAS E 
CRECHES (ESCOLA PTE TANCREDO NEVES, ESCOLA 
GOVERNADOR ALMIR GABRIEL, ESCOLA ANA FALEIRO, 
ESCOLA IRANI DE ANDRADE TOMAELA, ESCOLA ALMIRZINHO 
E ESCOLA ERICK DE ALMEIDA). ÁS 17h45min RETORNA 
FAZENDO O MESMO PERCURSO. 

30 

R$ 6,37 
  

KM 81,2 

26796 
  

06 
  

ROTA: 06 VICINAL DO ELMO 
Especificação :  O CARRO SAI ÁS 12:00HS TRAZENDO OS 
ALUNOS DESDE A CASA DA SENHOR JOSIVAN ENTRA NO 
RAMAL ATÉ A CASA DO SENHOR NELSON VOLTA PARA 
VICINAL E E ENTRA NO RAMAL DO SITIO CASTANHEIRA ATÉ 
A CASA DO SENHOR GERALDO E RETORNA ATÉ BR 230, 
SEGUINDO ATÉ A CIDADE DE PLACAS PASSANDO PELO 
BAIRRO SOL NASCENTE LEVANDO OS ALUNOS PARA AS 
ESCOLAS E CRECHES (ESCOLA PTE TANCREDO NEVES, 
ESCOLA GOVERNADOR ALMIR GABRIEL, ESCOLA ANA 
FALEIRO, ESCOLA IRANI DE ANDRADE TOMAELA, ESCOLA 
ALMIRZINHO E ESCOLA ERICK DE ALMEIDA). ÁS 17h45min 
RETORNA FAZENDO O MESMO PERCURSO. ÁS 17:45HS 
RETORNA FAZENDO O MESMO PERCURSO. 

32 

R$ 6,37 
  

KM 91 

30030 
  

07 
  

ROTA: 07 VICINAL DA 59 
Especificação : O CARRO SAI ÁS 10:45HS TRAZENDO OS 
ALUNOS DESDE A CASA DO SENHOR ANTONIO, PERCORRE 
PELA VICINAL E ENTRA NO RAMAL DO Sr. ZÉ DE LUCAS, ATÉ 
A CASA DA SENHORA VALDECI, E RETORNA PELA VICINAL E 
ENTRA NO RAMAL DA FAZENDA DO SENHOR SILVIO ATÉ A 
PONTE DO RIO DAS PEDRAS E RETORNA PARA A VICINAL E 
SEGUE PELA TRANSAMAZÔNICA BR230 ATÉ A CIDADE DE 
PLACAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES (ESCOLA PTE 
TANCREDO NEVES, ESCOLA GOVERNADOR ALMIR GABRIEL, 
40ESCOLA ANA FALEIRO, ESCOLA IRANI DE ANDRADE 
TOMAELA, ESCOLA ALMIRZINHO E ESCOLA ERICK DE 
ALMEIDA). ÁS 17h45min RETORNA FAZENDO O MESMO 
PERCURSO. ÁS 17:45HS RETORNA FAZENDO O MESMO 
PERCURSO. 

58 

R$ 6,37 
  

KM 126 

41580 
  

08 
  

ROTA: 08 VICINAL DA 60 
Especificação : O CARRO SAI ÁS 11:30HS TRAZENDO OS 
ALUNOS DESDE A CASA DA SENHOR PEDRINHO NA VICINAL 
DA 60 ATÉ A BR 230 RODOVIA TRANSAMAZONICA E SEGUE 
ATÉ A CIDADE DE PLACAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES 
(ESCOLA PTE TANCREDO NEVES, ESCOLA GOVERNADOR 
ALMIR GABRIEL, ESCOLA ANA FALEIRO, ESCOLA IRANI DE 
ANDRADE TOMAELA, ESCOLA ALMIRZINHO E ESCOLA ERICK 
DE ALMEIDA). ÁS 17h45min RETORNA FAZENDO O MESMO 
PERCURSO. ÁS 17:45HS RETORNA FAZENDO O MESMO 
PERCURSO. 

40 

R$ 6,37 
  

KM 103 

33990 
  

09 
  

ROTA: 09 VICINAL DO VALE VERDE 
Especificação : O CARRO SAI ÁS 11:00HS TRAZENDO OS 
ALUNOS DESDE A CASA DA SENHOR LUCIVALDO NA 
COMUNIDADE VALE VERDE SEGUINDO ATÉ A VICINAL DA 60 
ATÉ CASA DO SENHOR PELÉ, RETORNA E ENTRA NO RAMAL 
ATÉ A CASA DO GABRIEL, RETORNA PARA VICINAL DA 60 
SEGUE ATÉ A ESCOLA ANTONIO JARENCO. ÁS 17:45 
RETORNA FAZENDO OS MESMOS 

35 

R$ 6,37 
  

KM 143 

47190 
  

10 
  

ROTA: 10 VICINAL DO LEO NA VALE VERDE 
Especificação :  O CARRO SAI ÁS 11:00HS TRAZENDO OS 
ALUNOS DESDE A CASA DA SENHOR LEO NA COMUNIDADE 
VALE VERDE SEGUINDO ATÉ A VICINAL DA 60 ATÉ A ESCOLA 
ANTONIO JARENCO. ÁS 17:45 RETORNA FAZENDO OS 

14 

R$ 6,37 
  

KM 60,2 

19866 
  



 
 

       

    
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
CNPJ: 01.611.858/0001-55 

 

 

 
 

MESMOS PERCURSOS. 

11 
  

ROTA: 11 VICINAL AGÚA BOA (60) 
Especificação : O CARRO SAI ÁS 6:30HS TRAZENSO OS 
ALUNOS PELA MANHÃ DA CASA DA SENHOR DEBA NA 
VICINAL 240 NORTE, VEM ATÉ A ESCOLA ANTONIO JARENCO 
E DEIXA OS ALUNOS, SEGUE PELO TV. 60 ENTRA NO RAMAL 
DAS CHÁCARAS ATÉ CASA DO SEU SÉRGIO RETORNA ATÉ A 
VICINAL DA 60 E SEGUE ATÉ A IGREJA ASSEMBLÉIA DE 
DEUS, RETORNA PARA A ESCOLA ANTONIO JARENCO. ÁS 
11:45 HS DA MANHÃ, RETORNA FAZENDO OS MESMOS 
PERCURSOS. ÀS 12:45 HS O CARRO INICIA NOVAMENTE OS 
MESMOS PERCURSOS LEVANDO OS ALUNOS DO PERIODO 
DA TARDE, RETORNANDO ÁS 17:45 HS FAZENDO OS 
MESMOS PERCURSOS. 

21 

R$ 6,37 
  

KM 122,4 

40392 
  

12 
  

ROTA: 12 VICINAL DO ALAGADO 
Especificação : (MANHÃ E TARDE) - MANHÃ O CARRO SAI ÁS 
06:30 DA CASA DO RAMAL DO Sr. CRISTIANO DA CASA DA 
Sra. ELIZAMAR E SEGUE ATÉ A ESCOLA ANTONIO JARENCO, 
RETORNANDO ÁS 11:45 COM OS ALUNOS DA MANHÃ 
FAZENDO O MESMO PERCURSO. TARDE O CARRO SAI ÁS 
12:30HS TRAZENDO OS ALUNOS DESDE A CASA DA SENHOR 
DOMINGOS NO LOTE DO VALDIR DA OFICINA, 
PERCORRENDO A VICINAL, ENTRA NO RAMAL DAS 
CHACARAS DO ALAGADO, INDO ATÉ A CASA DO SENHOR 
EDSON E ERISON SEGUINDO ATÉ VICINAL DA 60 INDO ATÉ A 
ESCOLA ANTONIO JARENCO NA VICINAL DA 60 ÁS Hr 17:45 
RETORNA FAZENDO OS MESMOS PERCURSOS. 

29 

R$ 6,37 
  

KM 110,3 

36399 
  

13 
  

ROTA: 13 VICINAL DA 57 (CASADA/SOLTEIRA) 
Especificação : VICINAL DA 57 CARRO SAI ÁS 11:30HS 
TRAZENDO OS ALUNOS DESDE A CASA DA SENHOR 
TARCISO NA VICINAL 57 CASADA ATÉ A TRANSAMAZÔNICA E 
ENTRA NA VICINAL DA 57 SOLTEIRA INDO ATÉ A CASA DO 
SENHOR JÚLIO, RETORNANDO E ENTRA NO RAMAL ATÉ A 
CASA DO SENHOR ZEZINHO, RETORNA PARA A VICINAL E 
SEGUE PARA A TRANSAMAZÔNICA E SEGUE ATÉ A CIDADE 
DE PLACAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES (ESCOLA PTE 
TANCREDO NEVES, ESCOLA GOVERNADOR ALMIR GABRIEL, 
ESCOLA ANA FALEIRO, ESCOLA IRANI DE ANDRADE 
TOMAELA, ESCOLA ALMIRZINHO E ESCOLA ERICK DE 
ALMEIDA). ÁS 17h45min RETORNA FAZENDO O MESMO 
PERCURSO. ÁS 17:45HS RETORNA FAZENDO O MESMO 
PERCURSO. 

29 

R$ 6,37 
  

KM 93,2 

30756 
  

14 
  

ROTA: 14 VICINAL DA 58 (CASADA/SOLTEIRA) 
Especificação : O CARRO SAI ÁS 11:45HS TRAZENDO OS 
ALUNOS DESDE A CASA DA SENHOR RODRIGO E SEGUE ATÉ 
A TRANSAMAZÕNICA E ENTRA NA VICINAL 58 SOLTEIRA ATÉ 
A CASA DA SENHORA ANDRESSA, ENTRA NO RAMAL DO 
SENHOR JANINHO RETORNANDO PARA A TRANSAMAZÕNICA 
E ATÉ A CIDADE DE PLACAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES 
(ESCOLA PTE TANCREDO NEVES, ESCOLA GOVERNADOR 
ALMIR GABRIEL, ESCOLA ANA FALEIRO, ESCOLA IRANI DE 
ANDRADE TOMAELA, ESCOLA ALMIRZINHO E ESCOLA ERICK 
DE ALMEIDA). ÁS 17h45min RETORNA FAZENDO O MESMO 
PERCURSO. ÁS 17:45HS RETORNA FAZENDO O MESMO 
PERCURSO. 

38 

R$ 6,37 
  

KM 92 

30360 
  

15 
  

ROTA: 15 VICINAL DO ARRENDIDO 
Especificação : O CARRO SAI ÁS 11:45HS TRAZENDO OS 
ALUNOS DESDE A CASA DA SENHORA MADALENA 
PERCORRENDO ATÉ A VILA DO BELA VISTA NO Km 221 ATÉ A 
ESCOLA BELARMINA SOARES. ÁS 17:45HS, RETORNA 
FAZENDO O MESMO PERCURSO. 

38 

R$ 6,37 
  

KM 62,6 

20658 
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16 
  

ROTA: 16 VICINAL DO ARRENDIDO (RAMAL DO SR. DONDI) 
Especificação :  O CARRO SAI ÁS 11:30HS TRAZENDO OS 
ALUNOS DESDE A CASA DO SENHORA CLICIA, ENTRA NO 
RAMAL DO SR. GARCIA E RETORNA PELO MESMO RAMAL 
ATÉ A VICINAL SEGUINDO ATÉ A CASA DO SR. GILSON E 
RETORNA ATÉ A FAZENDA DO SR. VILMAR GAÚCHO E 
SEGUE PERCORRENDO ATÉ A ESCOLA MEC SEDUC 221 - D. 
ÁS 17:45HS, RETORNA FAZENDO O MESMO PERCURSO. 

18 

R$ 6,37 
  

KM 58,4 

19272 
  

17 
  

ROTA: 17 VICINAL DO PAJOBA 
Especificação : O CARRO SAI ÁS 6:30HS TRAZENDO OS 
ALUNOS DESDE A CASA DO SENHOR JOSÉ MIRANDA E 
ENTRA NO RAMAL DAS CHÁCARAS DA COMUNIDADE SÃO 
LUCAS ATÉ A CASA DO SENHOR MILTON, RETORNANDO 
PARA A VICINAL ATÉ AS CHÁCARAS PRÓXIMO A VILA DO Km 
212, E SEGUE A ESCOLA BELARMINA SOARES. ÁS 12:30HS 
RETORNA FAZENDO OS MESMO PERCUSO COM OS ALUNOS 
DA TARDE. SENDO ÁS 17:45HS RETORNA FAZENDO O 
MESMO PERCURSO. 

15 

R$ 6,37 
  

KM 102,4 

33792 
  

18 
  

ROTA: 18 VICINAL DO SÃO PAULO VILA 221 
Especificação : O CARRO SAI ÁS 11:45HS TRAZENDO OS 
ALUNOS DESDE A CASA DA SENHORA CLEUDIANE NA 
VICINAL SÃO PAULO, LEVANDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS 
DA VC. E SEGUINDO ATÉ TRANSAMAZÕNICA, E SEGUE ATÉ A 
VILA BELA VISTA NO Km 221, E SEGUE PARA A ESCOLA 
BELARMINA SOARES. ÁS 17:45HS, RETORNA FAZENDO O 
MESMO PERCURSO. 

35 

R$ 6,37 
  

KM 76,4 

25212 
  

19 
  

ROTA: 19 VICINAL DO NONATO VILA 221 
Especificação : O CARRO SAI ÁS 6:30HS TRAZENDO OS 
ALUNOS DESDE A CASA DO SENHOR JUCELHO ATÉ A 
ESCOLA MEC SEDUC 210-A SEGUINDO ATÉ A CASA DO 
SENHOR IRONEI, RETORNA PARA ESCOLA. AS hr 11:45,HS E 
RETORNA FAZENDO OS MESMOS PERCURSOS. ÁS 12:30HS 
TARDE SAI DA CASA DO SENHOR JUCELHO SEGUE ATÉ A 
TRANSAMAZÕNICA, ATÉ A ESCOLA BELARMINA SOARES, ÁS 
17:45HS RETORNA FAZENDO O MESMO PERCURSO. 

35 

R$ 6,37 
  

KM 130,2 

42966 
  

20 
  

ROTA: 20 VICINAL DO POERINHA LOTE 10. 
Especificação : ENDEREÇO: VICINAL DO POERINHA LOTE 10 - 
O CARRO SAI ÁS 6:45HS TRAZENDO OS ALUNOS DESDE A 
CASA DO SENHOR LIDIIMAR NA VICINAL DO POERINHA, 
SEGUE PARA A TRANSAMAZÕNICA, EM SENTIDO RURÓPOLIS 
ATÉ A ESCOLA MÊS SEDUC 200 A. ÁS 11:45 HS RETORNA 
DEIXANDO OS ALUNOS DA MANHÃ. ÁS 12:45HS RETORNA 
COM OS ALUNOS DO PERIODO DA TARDE FAZENDO O 
MESMO PERCURSO DA 

35 

R$ 6,37 
  

KM 120 

39600 
  

21 
  

ROTA: 21 VICINAL DO PULU 
Especificação : O CARRO SAI ÁS 6:30HS TRAZENDO OS 
ALUNOS DESDE A CASA DO SR. JOSÉ CARLOS, ENTRA NO 
RAMAL DO SR. PEDRO, SEGUE ATÉ A CASA DO SR. MILTON 
ATÉ O RAMAL DO SR. CHUMBREGA PASSANDO PELA 
FAZENDA ESTRELA DA CASA DA SENHORA ERICA SEGUE 
PARA A ESCOLA MEC SEDUC 206-B. ÁS 11:45HS RETORNA 
FAZENDO O MESMO PERCURSO. ÁS 12:45HS REFAZ O 
MESMO PERCURSO COM OS ALUNOS DO PERIODO DA 
TARDE. 

23 

R$ 6,37 
  

KM 120,9 

39897 
  

22 
  

ROTA: 22 VICINAL DA MIRASSELVA/TRANSAMAZONICA 
Especificação : MANHÃ/TARDE - O CARRO SAI ÁS 6:h30min DA 
CASA DO SENHOR GILVAN NA VICINAL MIRASSELVA E 
SEGUE ATÉ A VICINAL DO PULÚ NA CASA DO SR. PESCOÇO, 
RETORNA PELA TRANSAMAZÔNICA LEVANDO OS ALUNOS 
MATRICULADOS ATÉ A ESCOLA MEC SEDUC 200 - A. ÁS 
11:45HS RETORNA FAZENDO O MESMO PERCURSO. ÁS 
12:45HS REFAZ O MESMO PERCURSO COM OS ALUNOS DO 
PERIODO DA TARDE. 

35 

R$ 6,37 
  

KM 53,2 

17556 
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23 
  

ROTA: 23 VICINAL DOS TRÊS PODERES 
Especificação :  O CARRO SAI ÁS 6:00HS TRAZENDO OS 
ALUNOS DESDE A CASA DO SENHOR VAGNER, SEGUE ATÉ A 
ESCOLA GETÚLIO VARGAS, DEIXA OS ALUNOS , E SEGUE 
ATÉ A CASA DO SENHOR RIBINHA. ÁS 11:45HS RETORNA 
FAZENDO O MESMO PERCURSO. ÁS 12:45HS ELE SAI DA 
FAZENDA MORRO GRANDE DA CASA DO SENHOR CHICO 
TRAZENDO OS ALUNOS DA ESCOLAS ESTRELA DO ORIENTE 
E GETULIO VARGAS. ÁS 17:45HS RETORNA FAZENDO O 
MESMO PERCUSO. 

36 

R$ 6,37 
  

KM 124,4 

41052 
  

24 
  

ROTA: 24 VICINAL 10 SUL 
Especificação : O CARRO SAI AS 11:00 HORAS DA CASA DO 
SENHOR JAKSON NA VC. 10 SUL ENTRA NO RAMAL DO 
EDUARDO ATÉ A CASA DO SENHOR ADALTO, RETORNA 
PARA VC. DO 10 SEGUE ATÉ A ESCOLA MEC/SEDUC 200 E AS 
5:45 RETORNA FAZENDO OS MESMOS PERCURSOS. 

18 

R$ 6,37 
  

KM 69,8 

23034 
  

25 
  

ROTA: 25 VICINAL DO SANTA ROSA (LOTE) 
Especificação : O CARRO SAI ÁS 11:30HS TRAZENDO OS 
ALUNOS DESDE A CASA DO SENHOR VALDECI SEGUINDO NA 
VICINAL DO SANTA ROSA ATÉ A TRANSAMAZÕNICA, VAI ATÉ 
A VILA DO MACANÃ ATÉ A ESCOLA MEC SEDUC 197-A, 
SEGUE PELA BR 230 TRANSAMAZÔNICA ATÉ A VILA 
APARECIDA LOTE 10 NA ESCOLA, MEC SEDUC 200-A. ÁS 
17:45HS RETORNA COM OS ALUNOS FAZENDO O MESMO 
PERCURSO. 

19 

R$ 6,37 
  

KM 81,4 

26862 
  

26 
  

ROTA: 26 VICINAL DO SANTA ROSA 
Especificação : ENDEREÇO: VICINAL DO SANTA ROSA - O 
CARRO SAI ÁS 12:00HS TRAZENDO OS ALUNOS DESDE A 
CASA DO SENHOR VALDECI SEGUE PELA VICINAL, VAI ATÉ A 
CASA DO SENHOR VALDECI, SEGUE ATÉ A ESCOLA SÃO 
RAIMUNDO, DA ESCOLA VAI ATÉ A VILA DOS MOURAS NA 
CASA DA SENHORA MARIA E RETORNA PARA A ESCOLA SÃO 
RAIMUND. ÁS 17:45HS RETORNA COM OS ALUNOS FAZENDO 
O MESMO PERCURSO. 

18 

R$ 6,37 
  

KM 58,6 

19338 
  

27 
  

ROTA: 27 VICINAL DO LAMA 
Especificação :  O CARRO SAI ÁS hr 6:30 DA CASA DO SENHOR 
RONY SEGUE PARA A ESCOLA MEC/SEDUC 185-D, DEIXA OS 
ALUNOS E SEGUE PARA A BR 230 TRANSAMAZÔNICA E 
RETORNA ATÉ A ESCOLA, ÁS hr 11:30 RETORNA COM OS 
ALUNOS FAZENDO OS MESMO PERCURSO. ÁS hr 12:30 PEGA 
OS ALUNOS DA TARDE SAINDO DA CASA DO SEU RONY, 
SEGUE PARA A ESCOLA MEC/SEDUC 185-D, VDEIXA OS 
ALUNOS E SEGUE ATÉ A BR 230 TRANSAMAZÔNICA E 
RETORNA ATÉ A ESCOLA. ÁS hr 17:45 RETORNA FAZENDO 
OS MESMOS PERCURSOS. 

35 

R$ 6,37 
  

KM 127,6 

42108 
  

28 
  

ROTA: 28 VICINAL DO BACABAL 
Especificação : O CARRO SAI ÁS hr 11:45 DA CASA DO 
SENHORA LUCIANA NA, VICINAL DO BACABAL E SEGUE 
PARA TRANSAMAZONICA A VILAAPARECIDA ATÉ A ESCOLA 
MEC SEDUC 200 - A. ÁS hr 17:45 RETORNA FAZENDO OS 
MESMOS PERCURSOS. 

13 

R$ 6,37 
  

KM 61,5 

20295 
  

29 
  

ROTA: 29 VICINAL DO MACANÃ 
Especificação : O CARRO SAI ÁS hr 11:45 DA CASA DO 
SENHOR LUZIMAR NA VILA MACANÃ, SEGUE PELA BR 230 
TRANSAMAZÕNICA ATÉ A ESCOLA MECSEDUC 200 - A VILA 
APARECIDA. ÁS hr 17:45 RETORNA FAZENDO OS MESMOS 
PERCURSOS. 

19 

R$ 6,37 
  

KM 62,8 

20724 
  

30 
  

ROTA: 30 VICINAL DOS GOIANOS 
Especificação :  O CARRO SAI ÁS hr 6:30 DA FAZENDA SÃO 
PAULO CASA DO SENHOR FRANCIVALDO, ATÉ A ESCOLA 
SÃO JOSÉ SEGUE ATÉ A BR 230 COM OS ALUNOS DO 
ENSINO MÉDIO E DE LA RETORNA ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. 
AS hr 11:45 RETONA FAZENDO OS MESMOS PERCURSOS. ÁS 
12:30 SAI DA CASA DO SENHOR FRANCIVALDO FAZENDA 

22 

R$ 6,37 
  

KM 147,2 

48576 
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SÃO PAULO, PERCORRE A VICINAL DOS GOIANOS ENTRA NA 
VARAÇÃO ATÉ A VC. DO LAMA SEGUE ATÉ A BR 230 PARA 
PEGAR OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO SEGUE ATÉ A 
ESCOLA MEC/SEDUC 185-D NA VICINAL DO LAMA. ÁS hr 17:45 
RETORNA FAZENDOS OS MESMOS PERCUSOS. 

31 
  

ROTA: 31 VICINAL DO BOM SUCESSO/OURO VERDE 
Especificação :  (MANHÃ/TARDE/NOITE) - O CARRO SAI ÁS hr 
6:00 DA CASA DO SENHOR ELDER NA TRANSAMAZÔNICA 
ENTRA NA VICINAL DO PANORAMA ATÉ A CASA DA DONA 
EVA RETORNA PARA A BR SEGUE PARA A ESCOLA 
MEC/SEDUC 172-B VILA BOM SUCESSO SEGUE ATÉ A 
ESCOLA MEC/SEDUC 170-A NA VILA OURO VERDE. AS hr 
11:45 RETONA FAZENDO OS MESMOS PERCURSOS ÁS hr 
12:45 SAI DA CASA DA SENHORA EVA SEGUE PARA A BR 230 
ATÉ A CASA DO SENHOR ELDER E RETORNA ATÉ ESCOLA 
MEC/SEDUC 172-B VILA BOM SUCESSO. AS 5:45 hr RETORNA 
FAZENDO OS MESMO PERCURSOS, AS 18:30hr SAI DA VILA 
BOM SUCESSO SEGUE ATÉ VICINAL DO ANTIGO BETO COM 
OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, AS 00: 00 RETORNA 
FAZENDO OS MESMO PERCURSOS COM OS ALUNOS DE 
ENSINO MÉDIO. 

16 

R$ 6,37 
  

KM 96,8 

31944 
  

32 
  

ROTA: 32 VICINAL DO BACABAL /PANORAMA/OURO VERDE 
Especificação : O CARRO SAI ÁS hr 11:45 DA CASA DO 
SENHOR ALTAMIRO (NENE) NA, VICINAL DO BACABAL E 
SEGUE PARA A CASA EXPEDITO GALDINO RETORNA PARA 
VARAÇAO DA VICINAL DO PANORAMA ATÉ A ESCOLA 175-A 
SEGUE ATÉ A CASA DO SENHOR PAULINHO. SEGUE PARA A 
TRANSAMAZONICA PASSANDO NA ESCOLA 172-B VILA BOM 
SUCESSO,SEGUE ATÉ A VILA OURO VERDE. ÁS hr 17:45 
RETORNA FAZENDO OS MESMOS PERCURSOS. 

18 

R$ 6,37 
  

KM 99 

32670 
  

33 
  

ROTA: 33 VICINAL DO SÃO JÃO/VILA OURO VERDE 
Especificação : O CARRO SAI ÁS 6:h30min DA CASA DO 
SENHOR JAIME LEVANDO OS ALUNOS ATÉ A 
TRASAMAZÕNICA SEGUE ATÉ ESCOLA MEC/SEDUC 170=A 
VILA OURO VERDE, E AS 12H30M RETORNA COM OS ALUNOS 
DA TARDE FAZENDO OS MESMOS PERCURSOS ATÉ A 
ESCOLA, ÁS hr 17:45 SEGUE PELA TRANSAMAZÕNICA ATÉ A 
ENTRADA DA VICINAL ANTIGO BETO, RETORNA COM OS 
ALUNOS DA VICINAL DO SÃO JOÃO ATÉ A CASA DO SENHOR 
JAIME. 

18 

R$ 6,37 
  

KM 84 

27720 
  

34 
  

ROTA: 34 VICINAL DO PLANALTO COMUNIDADE 12 OUTUBRO 
Especificação : O CARRO SAI ÁS hr 6:45 DO RAMAL QUE DAR 
ACESSO AO PANORAMA COM OS ALUNOS DO ENSINO 
MÉDIO, ATÉ COMUNIDADE 12 DE OUTUBRO E SEGUE PARA 
TRANSAMAZÕNICA A ESCOLA MEC/SEDUC 170-A NA VILA 
OURO VERDE SEGUE ATÉ ANTIGO BAR DO BETO RETORNA 
PARA A ESCOLA. ÁS hr 11:45 RETORNA FAZENDOS OS 
MESMOS PERCUSOS. 

16 

R$ 6,37 
  

KM 73,6 

24288 
  

35 
  

ROTA: 35 VICINAL DO PLANALTO/OURO VERDE 
Especificação : O CARRO SAI ÁS 10:45HS TRAZENDO OS 
ALUNOS DESDE A CASA DO VANDO SEGUE PARA 
TRANSAMAZÕNICA A ESCOLA MEC SEDUC 170-A NA VILA 
OURO VERDE. ÁS 17:45HS RETORNANDO FAZENDO O 
MESMO PERCUUSO. 

35 

R$ 6,37 
  

KM 81,1 

26763 
  

36 
  

ROTA: 36 BR 163 KM 145 VICINAL DO CODÓ 
Especificação : O CARRO SAI ÁS 06h30min DA CASA DO 
SENHORA DIONISIA NO KM 145 SEGUE PARA A VICINAL DO 
CODÓ E RETORNA PARA A ESCOLA PADRE ANTÕNIO NA 
VILA NOVO PARAÍSO. ÁS 11h45min VAI ATÉ O KM 145 E 
VOLTA PARA A VICINAL DO CODÓ. ÁS 12h30min LEVA OS 
ALUNOS DO PERILDO DA TARDE DO KM 145 E VICINAL DO 
CODÓ DA CASA DA SENHORA VANDA, RETORNANDO PARA A 

35 

R$ 6,37 
  

KM 160 

52800 
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ESCOLA PADRE ANTÕNIO NA VILA NOVO PARAÍSO. ÁS 
17:45HS RETORNA FAZENDOS O MESMO PERCURSO. 

37 
  

ROTA: 37 VICINAL DA 157 
Especificação :  O CARRO SAI ÁS 11h30min TRAZENDO OS 
ALUNOS DESDE A CASA DO SENHOR ALONSO LEVANDO OS 
PARA A ESCOLA CRIANÇA FELIZ, E SEGUE ATÉ A BR 163 
PARA PEGAR O ÔNIBUS QUE VAI PARA A VILA NOVO 
PARAÍSO NA ESCOLA PADRE ANTÕNIO, E ÁS 18:00HS 
RETORNA COM OS ALUNOS ATÉ A CASA DO SENHOR 
SAMUEL 

24 

R$ 6,37 
  

KM 63 

20790 
  

38 
  

ROTA: 38 VICINAL 151 
Especificação : O CARRO SAI ÁS 11:20HS TRAZENDO OS 
ALUNOS DESDE A CASA DO SENHOR JOACIR, SEGUE ATÉ A 
BR 163, ONDE ESSES ALUNOS PEGAM O ÔNIBUS PARA A 
ESCOLA PADRE ANTÕNIO NA VILA NOVO PARAÍSO. ÁS 
18:00HS RETORNA FAZENDO O MESMO PERCURSO. 

16 

R$ 6,37 
  

KM 51,7 

17061 
  

39 
  

ROTA: 39 VICINAL 145 
Especificação : O CARRO SAI ÁS 06h30min DA CASA DO 
SENHORA HORTÊNCIA SEGUE ATÉ A ESCOLA SÃO 
CRISTOVAO, VAI ATÉ A BR 163, LEVANDO OS ALUNOS QUE 
VÃO PARA A ESCOLA PADRE ANTONIO E RETORNA ATÉ A 
ESCOLA SÃO CRISTOVÃO. ÁS 11h00min VAI ATÉ A BR 163 E 
RETORNA ATÉ A CASA DA SENHORA HORTENCIA, ÁS 
12h30min RETORNA FAZENDO O MESMO PERCURSO DA 
MANHÃ COM OS ALUNOS DO PERIODO DA TARDE. 

35 

R$ 6,37 
  

KM 165,4 

54582 
  

40 
  

ROTA: 40 VICINAL SANTA RITA II 
Especificação :  O CARRO SAI ÁS 06h00min DA CASA DO 
SENHOR ANTONIO DA COMUNIDADE ESTRELA DA BICA, 
SEGUE ATÉ A ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA II, SEGUE 
PELA VICINAL 140 ATÉ O ANTIGO SITIO DO SENHOR 
PARENTE (IRONILDES), ENTRA NO RAMAL DA BARRAGEM NA 
CASA DO SENHOR VALDEMAR E RETORNA PARA A ESCOLA 
SANTA RITA DE CASSIA II. ÁS 11h00min RETORNA FAZENDO 
O MESMO PERCURSO. AS 12:30HS SAI DA CASA DO SENHOR 
ANTONIO NA COMUNIDADE ESTRELA DA BICA NO PERIODO 
DA TARDE REFAZ O MESMO PERCURSO ACIMA CITADO. 

35 

R$ 6,37 
  

KM 121,2 

39996 
  

41 
  

ROTA: 41 SANTA RITA I 
Especificação : O CARRO SAI ÁS hr 6:45 DO RAMAL DO SEU 
PAULO MENDES DA SENHORA ELIANE SEGUE PARA A 
VICINAL 140 E VAI ATÉ A CASA DO SENHOR NETO EM 
FRENTE O CAMPO DE FOOTEBOL E RETORNA PELA VICINAL 
PELA ESCOLA OLIVEIRA SENA E SEGUE PELA VICINAL E 
ENTRA PELO RAMAL DO TROPEIRO ATÉ A CASA DA 
SENHORA VALDENICE RETORNA ATÉ A VICINAL DO 140 E 
SEGUE PARA A ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA ÁS hr 11:30 
RETORNA FAZENDO O MESMO PERCURSO. ÁS hr 12:45 
RETORNA COM OS ALUNOS DA TARDE FAZENDO OS MESMO 
PERCUSO ATÉ AS ESCOLAS OLIVEIRA DE SENA E SANTA DE 
CASSIA. ÁS hr 17:30 RETORNA FAZENDO OS MESMOS 
PERCURSOS CITADO ACIMA. 

35 

R$ 6,37 
  

KM 120 

39600 
  

42 
  

ROTA: 42 VICINAL 1458 VITORIA DO FORTALEZA 
Especificação : O CARRO SAI ÁS 6:00HS DO RAMAL DO 
ARACUZINHO DA CASA DO SENHOR DUNGA, SEGUE PELA 
VICINAL DO 135 PASSA NO TREVO DA SETE VOLTA E ENTRA 
NA VICINAL 145 ATÉ A ESCOLA VITÓRIA DO FORTALEZA, 
SEGUE PELA VICINAL 145 ATÉ A CASA DO SENHOR 
FRANCISCO E RETORNA PARA A ESCOLA. ÁS 11:30HS VAI 
ATÉ A CASA DO SENHOR FRANCISCO NA VICINAL 145, 
RETORNA ATÉ O RAMAL DO ARACUZINHO E ÁSr 12:45 HS SAI 
DO MESMO RAMAL DA CASA DO SENHOR ANTÕNIO ATÉ A 
ESCOLA, SEGUE PARA A CASA DO SENHOR FRANCISCO NA 

35 

R$ 6,37 
  

KM 138,8 

45804 
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VICINAL 145 E RETORNA PARA A ESCOLA . ÀS 17:45HS 
REFAZ O MESMO PERCURSO. 

43 
  

ROTA: 43 VICINAL DO CACHOERINHA 
Especificação : O CARRO SAI ÁS hr 6:00 DO RAMAL DO 
ARACUZINHO DA CASA DO SENHOR DUNGA, SEGUE SEGUE 
PELA VICINAL DO 135 PASSA NO TREVO DO SETE VOLTA E 
ENTRA NA VICINAL 145 ATÉ A ESCOLA VITÓRIA DO 
FORTALEZA, SEGUE PELA VICINAL 145 ATÉ A CASA DO 
SENHOR FRANCISCO E RETORNA PARA A ESCOLA. ÁS hr 
11:30 VAI ATÉ A CASA DO SENHOR FRANCISCO NA VICINAL 
145, RETORNA ATÉ O RAMAL DO ARACUZINHO E ÁS hr 12:45 
SAI DO MESMO RAMAL DA CASA DO SENHOR ANTÕNIO ATÉ 
A ESCOLA, SEGUE PARA A CASA DO SENHOR FRANCISCO 
NA VICINAL 145 E RETORNA PARA A ESCOLA . ÀS hr 17:45 
REFAZ O MESMO PERCURSO. 

35 

R$ 6,37 
  

KM 95 

31350 
  

3.JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A contratação de empresa para realização do serviço de transporte escolar se faz necessário para atender a demanda da Secretaria da Educação, em virtude do 
inicio do ano letivo, e pelo fato do Municipio não dispor de veiculo para atender toda a demanda.  

NA LEI nº 10.880/04 

 Art. 2º 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 objetivo de oferecer transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural, por meio de 
assistência financeira, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, observadas as disposições desta Lei (redação dada pela Lei nº 
11.947, de 2009).  

NA RESOLUÇÃO FNDE nº 12/11  

Art. 2º O PNATE consiste na transferência, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, de recursos financeiros destinados a custear 
a oferta de transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural, com o objetivo de garantir o acesso à educação. O Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação executa atualmente dois programas voltados ao transporte de estudantes: o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 
Escolar (PNATE) e o programa Caminho da Escola, que visam atender alunos da rede pública de educação básica, preferencialmente residente na zona rural. Cabe 
ressaltar que estes programas do governo federal têm caráter suplementar e visam, prioritariamente, o atendimento do estudante de zona rural. 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 
prejudicar o acesso do aluno à educação. Dessa forma, há a necessidade de um procedimento licitatório. 

A solicitação visa à aquisição do bem em menor preço e a consequente redução de custos sem perder ou minimizar, para tanto, a qualidade da prestação de serviço.  

4.PAGAMENTO  

4.1 O pagamento será feito no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da certificação de que Ouve a prestação do serviço de transporte escolar, onde a nota fiscal será 
atestada pelo responsável do departamento competente.  

4.2 A liberação do pagamento fica condicionada a apresentação das certidões exigidas quanto à regularidade fiscal;  

4.3 A Contratada deverá apresentar, para pagamento, a Nota Fiscal correspondente a prestação do serviço, na unidade administrativa responsável pelo 
acompanhamento e gestão do contrato para atesto com todas as certidões validas exigidas por lei, inclusive trabalhista (CNDT) todas legível e sem rasuras. 

4.4 Ocorrendo devolução da nota fiscal por erro ou rasura, a contagem do prazo iniciar-se-á a partir da nova data de entrega no protocolo da CONTRATANTE;  

5. VIGÊNCIA 

5.1 A vigência do contrato deverá respeitar o exercício financeiro do órgão contratante. 

6.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

6.1 Prestar o serviço no prazo previsto e de acordo com as determinações do Contratante; 

6.2 A CONTRATADA se obriga a realizar as viagens todos os dias da semana, e aos sábados conforme solicitação da SEMED, independente das condições 
meteorológicas, devendo chegar com os alunos nas escolas, durante o(s) seguinte(s) período(s): manhã, tarde e noite, conforme especificação na rota, e retornar 
aos locais de origem conduzindo os alunos diariamente após o término das aulas, cumprindo horários, trajetos e determinações fixadas pelo Contratante;  

6.3 A CONTRATADA não poderá transportar alunos, caso o(s) motorista(s) não possua(m) CNH exigida para o transporte contratado. 

6.3.1 Os documentos de comprovação do atendimento acima deverão ser apresentados ao responsável do setor de transporte escolar, que emitirá declaração de 
avaliação dos documentos, se estão em conformidade com que diz a legislação pertinente. 

6.4 Iniciar os serviços de imediato logo após recebimento da ordem de prestação do serviço;  

6.5 A CONTRATADA será civil e criminalmente responsável por todo e qualquer acidente ou danos causados aos usuários estudantes ou a terceiros, na execução 
dos serviços contratados, inclusive pagamento de indenizações devidas.  

6.6 Coletar e entregar os alunos nos locais determinados pela Contratante;  
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6.7A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas com a manutenção dos veículos (mecânica, segurança e limpeza) inclusive motoristas, e que 
somente serão utilizados veículos de acordo com o objeto do presente contrato. A manutenção do veículo não poderá ocasionar a paralisação do serviço, devendo 
assim, o veículo quando for para fazer manutenção, ser substituído por outro com a mesma conformidade com o que executa o serviço. Devendo ainda, essa 
substituição ser comunicada ao Fiscal do Contrato com no Máximo 2 dias de antecedência salvo nos casos problema inesperado.  

6.8 Tratar com cortesia, dignidade e urbanidade os alunos e os agentes de fiscalização do Contratante;  

6.9 A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no presente certame. 

6.10 Oportunizar que os motoristas estejam devidamente trajados e apresentáveis, os quais devem ser orientados da proibição do uso de bebidas alcoólicas e 
cigarros enquanto estiverem realizando o trajeto/percurso; devendo ser colocado um cartaz com os dizeres: “PROIBIDO FUMAR”; 

6.11 Submeter os veículos às vistorias técnicas determinadas pelo Contratante, sendo critério para contratação a apresentação de laudo de aprovação do veiculo 
para transporte dos alunos assinado pelo responsável do setor de transporte escolar. 

6.12 A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como 
imposto e taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra, materiais e equipamentos correrão por conta da Contratada, 
assim como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de 
quaisquer naturezas do presente contrato.  

6.14 A CONTRATADA fica obrigada e responsável pelas exigências do Código Nacional de Trânsito. 

6.15 A CONTRATADA fica proibida de transportar passageiros estranhos aos serviços prestados (CARONA).  

6.16 A CONTRATADA se obriga a mencionar em seu veículo quando a serviço da Prefeitura do Município de Placas, devidamente identificado com o seguinte dizer " 
ESCOLAR".  

6.17 Em caso de substituição permanente de veículo, a contratada obriga-se a informar e remeter a PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS os documentos acima, 
referentes ao novo veículo a ser utilizado. A contratada obriga-se a substituir os veículos quebrados ou defeituosos no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a 
constatação do fato, a contar da comunicação efetuada pela contratante, providenciando imediatamente meios compatíveis para complementação do translado 
interrompido.  

6.18 A contratada obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seus motoristas, de forma a manter a segurança dos passageiros, quanto aos níveis de 
velocidade nas vias e ruas, acatando as reclamações levadas ao seu conhecimento, ocasião em que tomará as providências necessárias para a regularização da 
situação e não repetição dos fatos que gerarem as reclamações. 5.19 A contratada se obriga a assinar frequência de chegada e saída das escolas todos os dias que 
se realizar o serviço  

6.19 Manter o veículo de acordo com os requisitos exigidos pela legislação de trânsito, inclusive quanto as novas normas que venham a ser editadas pelos órgãos de 
trânsito. 

7.OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

7.2Homologar reajustes e proceder a revisão dos valores na forma da lei, das normas pertinentes e deste contrato; 

7.3 Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente termo; 

7.4 Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos alunos, que serão cientificados, em até 10 (dez) dias, das 
providências tomadas pelo Contratante.  

7.5 Exigir o cumprimento do objeto deste processo, segundo suas especificações, prazos e demais condições.  

7.6 Acompanhar a andamento da prestação do serviço e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada, podendo rejeitá-los, mediante 
justificativa.  

7.7 Indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento do serviço objeto deste termo.  

7.8 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações deste Termo; 

7.9 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas deste termo de referência e dos termos de sua proposta;  

7.10 Exercer o acompanhamento e a fiscalização Da execução do serviço, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; determinando à CONTRATADA as correções que julgar oportunas, para melhoria do mesmo, na forma da Lei 8.666/93.  

7.11 Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à execução do objeto, fixando prazo para a sua correção; 7.12 Efetuar o pagamento 
nas condições pactuadas. 

6.13 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

7.CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

7.1 será utilizado Dotação Orçamentária do órgão contratante, respeitando o exercício financeiro da contratação. 

8. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  

 8.1 A contratada deverá observar e atender o disposto na legislação de trânsito e outros dispositivos legais aplicáveis à espécie, assim como:  
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8.1.1 Os veículos colocados à disposição dos serviços contratados deverão atender a todas as exigências da legislação e regulamentos de trânsito, atuais ou que 
venham a ser exigidas pelos órgãos normatizadores, principalmente as especiais ao transporte de escolares, quanto à: tacógrafo, pintura do dístico ESCOLAR e 
cinto de segurança, aptidão do motorista. 

9.PENALIDADES  

9.1 A Contratada estará sujeita às penalidades abaixo estipuladas, que só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:  

9.1.1 Comprovação, pela Contratada, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento contratual; 

9.1.2 Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis ao Contratante.  

9.2 No caso de atraso injustificado, assim considerado a inexecução parcial ou a inexecução total da obrigação, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 
8.666, de 21/06/1993, a Contratada ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  

9.2.1 Advertência;  

9.2.2 Multa de: 2% a 10% sobre o valor adjudicado, acaso descumpridos os prazos contratuais ou de inexecução parcial da obrigação assumida;  

9.2.3 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Contratante pelo prazo de até dois (2) anos. 

10.RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1 O Contratante poderá rescindir o contrato, independentemente da conclusão por prazo, nos seguintes casos:  

10.1.1 Manifesta deficiência do serviço; 

10.1.2 Reiterada desobediência aos preceitos estabelecidos na legislação e neste termo;  

10.1.3 Grave falta à juízo do Contratante, devidamente comprovada, após garantido o contraditório e a ampla defesa;  

10.1.4 Paralisação ou abandono total ou parcial do serviço, ressalvada as hipóteses de caso fortuito ou força maior.  

10.1.5 Descumprimento do prazo para início da prestação do serviço;  

10.1.6 Prestação dos serviços de forma inadequada;  

10.1.7 Perda, por parte da Contratada, das condições econômicas, técnicas ou operacionais necessárias à adequada prestação dos serviços;  

10.1.8 Descumprimento, pela Contratada, das penalidades pelo Contratante.  

Parágrafo Primeiro: O descumprimento das obrigações previstas nesta cláusula, motivada por denúncias e devidamente apuradas através de processo administrativo, 
poderá haver a rescisão do contrato.  

Parágrafo Segundo: O presente contrato poderá ainda ser rescindido na seguinte FORMA:  

I - UNILATERALMENTE: determinado por ato unilateral e escrito da Administração, quando prevalecer o interesse público, bem como nas situações previstas nos art. 
77 e seguintes da Lei 8.666/93, sem que assista o direito à ressarcimento de prejuízos futuros ao ato da rescisão, ressalvada aquela prevista no § único, do art. 59 da 
8.666/93; 

 II - AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;  

III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação; 

 IV - UNILATERAL, AMIGÁVEL OU JUDICIAL: Quando ocorrer qualquer das situações previstas nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93. Nos casos de inexecução parcial ou 
total do contrato conforme o disposto no art. 78, inciso I a XI, fica estabelecido multa, em favor do CONTRATANTE, de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

11.VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO  
11.1 O valor total estimado é de  R$ 8.709.841,14 (oito milhões, setecentos e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e quatorze centavos). 

12.DISPOSIÇÕES GERAIS 

 12.1A responsabilidade pela Contratação dos objetos do presente certame será da Secretaria Municipal de Educação, cultura e Desporto – SEMED. 

Placas – Pará 

RENATO ANTONIO PERUSSATTO 
Chefe setor de Transporte Escolar/SEMED 

Matricula - 150044-9 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO Nº. /2021 

 

CONTRATO Nº  
CONTRATANTE:  
CONTRATADO:  
II DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 
Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente individuadas e devidamente qualificadas, resolvem consoante a 
autorização exarada nos autos do Pregão Eletrônico nºxxxxx pactuar o presente instrumento contratual que será em tudo regido pelas cláusulas que 
aceitam e mutuamente se outorgam: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.O presente Contrato tem como objeto 
1.1 Itens: 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
2.1 - Este contrato fundamenta-se no Registro de preços de pregão eletronico - Lei 8.666/93 da Lei nº 8.666/93, de 21de junho de 1993, 10.520/ e 
suas posteriores alterações. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste termo contratual; 
3.2. Atender, com a diligência possível, as determinações do Fiscal do Contrato, adotando todas as providências necessárias à regularização de 
faltas e irregularidades verificadas; 
3.3. Realizar a manutenção desse contrato em perfeitas condiçoes, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das 
especificações do Edital e da proposta, após recebimento da ordem de fornecimento.  

3.4A empresa contratada deverá executar o serviço nos termos do termo de referência, com segurança conforme as normas de segurança, ABNT. 

3.5Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos 
produtos, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se 
necessário. 

3.6 Comunicar imediatamente a ocorrência de fato alheio à execução do objeto contratual que afete o cumprimento das obrigações. 

3.7 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela gestão/fiscalização durante a vigência deste contrato e, no caso de reclamações, 
responder a elas no prazo de até 48h. 

3.8 Manter, durante a vigência deste contrato, de acordo com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

3.9 Realizar manutenção de no prazo máximo de 1 (um) dia útil para retorno de serviço executado de forma que não atenda a demanda, ou seja, 
que o problema em questão não foi solucionado.  

3.9.1 Se houver necessidade, por força maior, de dilatação do prazo acima mencionado, esse deverá ser justificado e aprovado pelo fiscal do 
contrato. 
3.10. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas obrigações é atender prontamente; 
3.11. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando no 
desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato; 
3.12  Encaminhar para o Setor Financeiro da CONTRATANTE as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto 
contratual; 
3.13. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos 
trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços; 
3.14. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na assinatura deste Contrato; 
3.15 Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante; 
3.16Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e sup ressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do 
Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem 
providências corretivas; 
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4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente. 
4.5. A fiscalização do fornecimento será expressamente acompanhado e fiscalizado por servidor  designada pelo (a) GESTOR (A) DO CONTRATO, 
cabendo a ele: 
a) emitir as requisições para a retirada do objeto desta licitação. 
b) solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias 
ao bom andamento do fornecimento. 
c) documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o preposto da CONTRATADA. 
d) emitir pareceres em todos os atos do CONTRATANTE relativos à execução do contrato, em especial aplicação de sanções ou revisão do contrato. 
e) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer exigência sua relativa às obrigações contratuais. 

4.6aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

4.7Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar as atividades de acordo com as determinações do termo de 
referênci 

4.8 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas e especificações 

4.9 Exercer o acompanhamento e a fiscalização Da execução do objeto licitado, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio 
as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis; determinando à CONTRATADA as correções que julgar oportunas, para melhoria do mesmo, 
na forma da Lei 8.666/93.  

4.10 Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à execução do objeto, fixando prazo para a sua correção; 
4.11 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em xxx de xxxxx de xxxxxx  extinguindo-se em xx de xxxxxx de xxxx, podendo ser prorrogado de 
acordo com a lei. 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos ar tigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer 
tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, 
submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes: 
penalidades: 
Advertência; 
- Multa; 
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos; 
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja 
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade; 
7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 
- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 
7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis; 
7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, 
podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 
7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade; 
7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para 
adoção das providências cabíveis; 
7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas 
em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do 
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 
8.1 - O valor total da presente avença é de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do 
período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações 
expedidas pela CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, 
observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida. 

8.2A liberação do pagamento fica condicionada a apresentação das certidões exigidas quanto à regularidade fiscal, bem como, termo de 
recebimento assinado por engenheiro da Prefeitura. 
8.3 Ocorrendo devolução da nota fiscal por erro ou rasura, a contagem do prazo iniciar-se-á a partir da nova data de entrega no protocolo da 
CONTRATANTE 
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CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na dotação: 
9.2ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração 
do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
11.1O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da 
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes 
da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666.  
11.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior. A ocorrência de fatos 
dessa espécie não implicará em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e preposto. 
11.3 Será designado um responsável técnico para efetuar os procedimentos de fiscalização mediante laudo de vistoria previa que designará os 
serviços a serem executados em cada ordem de serviço e será designado um funcionário responsável pela gestão do contrato. 
11.4Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do contrato oriundo de cada ordem de serviço e dos respectivos serviços, 
bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 
11.5 A fiscalização da contratante terá livre acesso aos locais de trabalho da mão de obra da contratada, não permitindo que as tarefas sejam 
executadas em desacordo com as preestabelecidas. 
11.6 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
11.7 Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência a contratada, 
para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas. 
11.6 As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo fiscal do contrato, desde que a contratada não tenha promovido as devidas substituições, serão 
descontadas das parcelas mensais. 
11.7 Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização do contrato formalmente à contratada, deverão ser respondidos em, no máximo, 24 (vinte e 
quatro) horas. 
11.6 Caso os esclarecimentos demandados impliquem indagações de caráter técnico, deverá ser encaminhada, justificativa formal, dentro do prazo 
supracitado, ao fiscal do contrato para que este, caso entenda necessário, informe novo prazo de atuação da contratada. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 
11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores 
alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado. 

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de URUARÁ como o único capaz de diri mir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas 
amigavelmente. 
11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, 
em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme. 
Local, data. 
 
Contratado                                         Contratante 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  

 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

 
 

Prezados Senhores, (nome e qualificação do representante) , como representante devidamente constituído da empresa _(nome da empresa/CNPJ) , sito a 
__________________, doravante denominado Licitante, para os fins disposto no item do Edital , DECLARA, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do Código 
Penal Brasileiro que:  
a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa (nome da empresa / CNPJ) , e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa;  
b) a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio 
ou qualquer pessoa;  
c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou 
não no presente certame;  
d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, 
antes da adjudicação do objeto do referido certame;  
e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado ou discutido com qualquer integrante da Equipe de Apoio, com o 
Pregoeiro ou representante ou funcionário da Secretaria Responsável pela licitação, antes da abertura oficial das propostas;  
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. Localidade, de de .  
 
 

 
FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IV  
CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº  

 
Prezados Senhores,  
 
Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a 
licitação referenciada:  
(DESCREVER OS DOCUMENTOS) Declaramos, ainda, que nossa empresa encontra-se cadastrada junto ao Sicaf (se for o caso), conforme exigências do Edital.  
 
Em cumprimento aos ditames editalícios, declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de participação, e que temos pleno conhecimento 
de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes do Edital e seus Anexos. Declaramos sob pena da lei, 
que nossos diretores; responsáveis legais ou técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo; ou sócios, não são empregados ou 
ocupantes de cargo comissionado da SEMAF bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da Licitação em 
epígrafe.  
 
Declaramos, ainda, não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de menores 
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998).  
 
Na oportunidade, credenciamos junto o Sr. , Carteira de Identidade nº , Órgão Expedidor , CPF nº , endereço , E-mail , fone ( ) , fax nº ( ) , para interpor recursos 
quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no processo licitatório. Localidade, de de .  
 
 

 
 

FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
 
 

 Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº  
 

Prezados Senhores, (nome da empresa), inscrita no CNPJ nº _________________ por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 
_______________________ portador (a) da Carteira de identidade nº e de CPF nº DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 
________________________, sob as sanções administrativas e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, e considerada: ( ) MICROEMPRESA, 
conforme inciso, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; (....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II,art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 

 
(Localidade) de de FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº /2021-SRP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

O Município de PLACAS, através do PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJXXXXXXXXXXX, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada 
no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletronico para Registro de 
Preços n° XXXXX, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 
primeiro lugar no certame supracitado. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura. 
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula 
Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, apreferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os 
pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo 
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, 
deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem 
de classificação. 
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos 
registrados na presente Ata de Registro de Preços. 
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o 
prazo indicado no termo de referencia da expedição da mesma. 
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a 
conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela 
empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para 
fins liquidação. 
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) 
dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, 
relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso 
a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM=I x N x VP 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 
TX = percentual da Taxa anual = 6% 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438365 365 
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem. 
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data 
posterior à do seu vencimento. 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
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Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n°xxxxxx, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintessanções: 
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas 
para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 
II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o 
valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial  do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou 
total do contrato. 
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e 
de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto 
pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, 
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a 
qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de 
licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº8.666/1993. 
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos 
bens registrados. 
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará 
o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não 
puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento; 
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e 
instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante. 
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, 
acompanhados das respectivas notas fiscais; 
Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, 
marca, modelo e especificações técnicas. 
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 
 A pedido, quando: 
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material. 
 Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 
-não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 
 Automaticamente: 
- por decurso de prazo de vigência da Ata; 
- quando não restarem fornecedores registrados; 
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratan te fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores 
remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA 
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. 
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Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito 
de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento 
registrados na Ata. 
Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no 
parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à 
presente Ata de Registro de Preços. 
Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata 
de Registro de Preços. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza 
da atividade. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: 
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo; 
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores 
alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 041/2019-SRP e a proposta da empresa classificada em 1º lugar. 
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais 
normas aplicáveis. 
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo 
Contratante. 
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no 
foro da cidade de PLACAS, com exclusão de qualquer outro. 
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o 
subscrevem. 
 
Local, data. 
 

 
Orgão gerenciador 

 
Contratado 
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ANEXO VII 

PLANILHA DE CUSTOS 
 
 

Cálculo de Custos do KM Rodado - Transporte Escolar 

    

Número da Rota / Itinerário: 
 

  

Kilometragem Percorrida no Dia:  

Média de Dias Letivos no Mês:  
  

Custos Variaveis   Custos Fixos   

OLEO DIESEL   CUSTOS DE CAPITAL E DEPRECIAÇÃO   

Preço do litro Oleo Diesel (R$)  Valor Médio de venda veículo (R$)  

Média Consumida KM/Litro  Valor da Depreciação anual %  

Custo Oleo Diesel por KM (R$)  Valor da Depreciação anual (R$)  

    Valor a Depreciar no mês (R$)  

OLEO LUBRIFICANTE   Km média percorida no Mês (Km)  

Preço do litro Lubrificante (R$)  Custo da Depreciação por KM (R$)  

Total na Troca - 12 Litros (R$)  MOTORISTA   

Km Rodados com 1 Troca   Motorista  (salário mensal) - R$  

Custo do Lubrificante por KM  13º - Provisão Mensal (R$)  

PNEUS DE RODAGEM  Férias - Provisão Mensal (R$)  

Preço do Pneu utilizado (R$)  1/3 de Férias - Provisão Mensal (R$)  

Qtd. Pneus Rodando  FGTS mensal (R$)  

Total na Troca - 6 Pneus  INSS mensal (R$)  

Vida útil dos Pneus em KM  Custo Funcionário Mês (R$)  

Custo dos Pneus de rodagem/KM (R$)      

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO      

Custo de Manutenção por mês (R$)  Custo do Motorista por KM 
 Custo da Manutenção por KM (R$)  IPVA E CONTADOR   

    IPVA -  (R$)  

    Seguro Resp. Civil e Casco (R$)  

    Laudos Detran/Inmetro (R$)  

    DPVAT (R$)  

    Honorarios com Contador (R$)  

    Totais dos custos (R$)  

    Custo por Km (R$)  

Total dos Custos variaveis (R$) 
 

Total dos Custos Fixos (R$)  

Total dos Custos Variaveis + Custos Fixos (R$)    

Margem de Lucro/Impostos em Percentual (%)    

Total a Pagar por Kilometro Rodado (R$)      
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