PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
(Processo Administrativo n° 1533/2022)
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA IZABEL DO PARÁ, representada pelo PREGOEIRO, Sr. ROSINALDO FERREIRA
DE FREITAS e equipe de apoio, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de
2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n°
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 27 de julho de 2022
Horário: 09:00 H (Horário de Brasília)
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
(UASG: 455288)
1.

DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de
Empresa especializada na Prestação de Serviço de Transporte Escolar Terrestre e Fluvial
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação- SEMED do município de
Santa Izabel do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.
1.1. A licitação será realizada em Lotes, totalizando 29 (vinte e nove) itens/rotas, conforme
tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os
itens que o compõem.
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
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2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas decorrentes fornecimento do presente Edital correrão à conta da
disponibilidade orçamentária e financeira da contratante, sob a seguinte dotação orçamentária,
na classificação abaixo:
ÓRGÃO
Unidade
Orçamentária
Projeto de Trabalho
Unidade
Orçamentária
Projeto de Trabalho
Natureza da Despesa

Secretaria Municipal de Educação
0401- Secretaria Municipal de Educação
12 361 0011 2.063- Transporte Escolar
0402- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica
12 361 0011 2.082- Transporte Escolar
339039

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão:
3.2. Empresas lealmente estabelecidas, que tenham em seu ramo de atividade objeto compatível
com o pretendido nesta licitação.
3.3. Empresas que atendam as exigências constantes neste Edital e nos anexos, inclusive quanto
a documentação requerida.
3.4. 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.
3.4.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
3.5. 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.
3.6. Não poderão participar desta licitação:
3.6.1. Empresas que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.6.2. Àquelas punida com suspensão do direito de licitar e/ou impedida de contratar com
esta Prefeitura, durante o prazo da sanção aplicada;
3.6.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública,
por qualquer outro Órgão desta, enquanto durarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida sua reabilitação.
3.6.4. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
3.6.5. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
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3.6.6.
Empresas que estejam sob dissolução, liquidação, recuperação judicial, fusão,
cisão ou incorporação.
3.6.7.
Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio e/ou sejam
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, em mais de uma empresa sob o controle de um
mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.7. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
3.7.1. 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;
3.7.1.1.
Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
3.7.1.2.
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.
3.7.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
3.7.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
3.7.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores;
3.7.5. 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;
3.7.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
3.7.7. 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;
3.7.8. Que os produtos serão entregues 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.
3.7.9. Que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios
de preferência, quando for o caso.
3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
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4.
DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1. 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.
4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los 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.
4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.
4.5.2. Incumbirá, ainda, ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.
DO ENVIO DA PROPOSTA INICIAL DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Os licitantes encaminharão, EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema,
concomitantemente com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura
da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
5.2. O não envio da documentação na forma prevista nesse item importa na desclassificação da
licitante.
5.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos;
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5.6. Qualquer elemento que possa identificar a licitante, como o nome ou timbre, importará em
desclassificação da proposta.
5.7. 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.
5.8. Não serão admitidas propostas que apresentarem divergências com o Anexo I - Termo de
Referência.
5.9. A apresentação de proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das
condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.10. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
5.11. A fase de recebimento das propostas e dos documentos de habilitação, encerrar-se-á
automaticamente com a abertura da Sessão Pública.
5.12. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:
6.1.1. Valor unitário e total do item;
6.1.2. Marca;
6.1.3. Fabricante;
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações idênticas à especificação
do Termo de Referência;
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4. 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.
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentação.
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6.5.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO,
FORMULAÇÃO DE LANCES

CLASSIFICAÇÃO

DAS

PROPOSTAS

E

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
7.4. Durante a sessão pública, a comunicação com entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio dos sistema eletrônico.
7.5. Cabe à 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
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8.2. Para este Pregão, será adotado o modo de disputa ABERTO, segundo definido no
artigo 31, I, do Decreto Federal 10.024/2019.
8.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote.
8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.5. A etapa de lances da sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do
período de duração da sessão pública.
8.6. O intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo, R$ 0,01 (um centavo)
tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
8.7. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
8.8. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
8.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
8.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.11. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
8.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão e
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
8.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte
e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.
8.14. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro passará ao exame da proposta classificada em
primeiro lugar quanto à sua compatibilidade de preço em relação ao valor estimado para a
contratação e à sua compatibilidade com as especificações técnicas do objeto, e verificará a
habilitação do licitante, conforme as disposições seguintes deste Edital, a serem observadas.
8.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
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9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
9.1. No caso da ocorrência de participante que detenha a condição de Microempresa (ME) ou
de Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, adotar-se-ão os seguintes procedimentos:
9.2. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de adjudicação às ME e EPP,
entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME e EPP
sejam iguais ou até cinco por cento (5%) superiores à proposta mais bem classificada.
9.3. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
forma:
9.3.1. A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta
no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
9.3.2. A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias
e tendo compatibilidade de preço com relação ao valor estimado, será adjudicado em seu favor
o objeto licitado.
9.3.3. Não ocorrendo a adjudicação da ME ou EPP, serão convocadas as remanescentes
que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 9.3.1, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
9.3.4. No caso de equivalência de valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrem
enquadradas no subitem 9.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
9.3.5. O disposto neste subitem somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por licitante enquadrada como ME ou EPP.
9.4. Na hipótese da não adjudicação nos termos previstos no subitem 9.2, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
10.1. O Pregoeiro solicitará a todos os licitantes a proposta consolidada para todos os itens que
ofertou lances, atualizados ao seu último valor ofertado, independentemente de sua classificação;
10.2. A proposta será desclassificada quando:
10.2.1. As especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidadecom
as exigências estabelecidas no Edital;
10.2.2. Contiverem valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante,
para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, à parcela ou à totalidade de
remuneração;
10.2.3. Impuserem condições, ou contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas;
10.2.4. Forem omissas, vagas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de
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dificultar o julgamento;
10.2.5. Não detalharem e individualizarem o objeto ofertado de forma objetiva, clara e
precisa, com a definição de marca, modelo e tipo de embalagem, quando for o caso;
10.2.6. Não apresentar prazo de validade e de cumprimento da obrigação compatível como
discriminado neste instrumento convocatório.
10.3. Será desclassificada, ainda a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o
mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
10.3.1. 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.
10.4. 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;
10.5. 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, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência
será registrada em ata;
10.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da proposta.
10.7. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 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
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.
10.8. O Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço,
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
10.9. Após verificada a conformidade da proposta e sua classificação, o Pregoeiro solicitará à
licitante vencedora o envio da proposta de preços e devidamente adequada ao último lance, por
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meio de campo próprio do sistema.
10.9.1. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da
proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o(s) e-mail(s)
pregoeiropmsip@gmail.com, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
10.9.2. O prazo para envio da proposta adequada ao melhor lance é de, pelo menos, 2(duas)
horas, a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal
de prorrogação por parte da licitante.
10.9.3. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, não será considerado o tempo
de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
10.10.
Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
10.11.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

11. DA HABILITAÇÃO
11.1. Os documentos exigidos para a habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente
com
a
proposta,
exclusivamente
por
meio
do
Portal
do
Compras
www.comprasgovernamentais.gov.br, até o limite do horário e dia marcado para a abertura da
Sessão Pública, conforme prevê o item 5.1. do Edital.
11.1.1. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, deverão ser enviados no mesmo prazo
da proposta adequada ao último lance ou valor negociado, a contar da solicitação do Pregoeiro.
11.2. Para a habilitação, a licitante detentora da melhor oferta deverá apresentar os documentos
a seguir relacionados:
11.2.1.
Relativos à Habilitação Jurídica:
a)
Cópia do CPF e Carteira de Identidade dos sócios;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual e empresa individual de
responsabilidade limitada (Lei 12.441 de 11/07/2011);
c) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, em conformidade com o Código Civil
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Brasileiro, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus atuais administradores,
com a devida indicação da atividade comercial compatível com o objeto da solicitação, vigente
na data de abertura desta licitação;
c.1)
Os documentos de que trata a alínea anterior deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização, para funcionamento expedido por órgão
competente, quando a atividade assim o exigir; e
e)
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de provas de
diretoria em exercício.
f)
No caso de Cooperativaas, deverá ser apresentado Certidão de Regularidade e de Registro
junto a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), conforme o art. 107, da Lei nº 5.764
de 16 de dezembro de 1971.
11.2.2.
Relativos à Regularidade Fiscal:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b)
prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se for o caso,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual;
c)
Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e a dívida ativa da União e
Previdenciária, expedida pelo Ministério da Fazenda (Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de
outubro de 2014);
d)
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;
e)
prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante a apresentação de Certidão de
Débito e Certidão de Regularidade Fiscal do domicílio ou sede do licitante, ou certidão
equivalente que abranja todos os tributos municipais;
f)
prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
(Certificado de Regularidade de Situação - CRS). Será aceito Certificado da matriz em
substituição ao da filial, quando comprovadamente houver arrecadação centralizada.
11.2.3 Relativos à Regularidade Trabalhista:
a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Art. 642-A da Consolidação das
Leis do Trabalho (Lei nº 12.440 de 07/07/2011).
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11.2.4 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
a) Certidão negativa de falência e concordata, recuperação judicial expedida pelo Cartório
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, contendo expresso na própria certidão o prazo de sua
validade
a.1) - Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada
certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial.
a.2) - Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de
60 (sessenta) dias de sua emissão.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrado que comprove a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
b.1) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade;
b.1.1) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social;
b.2) Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
b.2.1) Empresas optantes pelos sistemas tradicionais de escrituração, incluindo
Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e
assemelhados, deverão apresentar original ou fotocópia do documento de Balanço Patrimonial
devidamente registrado na Junta Comercial da sede da licitante,
b.2.2) Empresas optantes pelo Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), incluindo
Micros empreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e
assemelhados, deverão apresentar original ou fotocópia do documento de Balanço Patrimonial
juntamente com o comprovante de recibo de entrega de escrituração Contábil Digital;
b.2.3) Sociedade criada no exercício em curso: por fotocópia do Balanço de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
b.2.4) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade;
b.2.5) As demonstrações contábeis das empresas com menos de um exercício social de
existência devem cumprir a exigência contida na lei, mediante a apresentação do Balanço de
Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado;
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b.2.6) Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as demonstrações
contábeis, as informações prestadas à Receita Federal;
b.2.7) Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão
comprovar o seguinte: Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral
(SG) superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante
Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

+

Passivo

Não

OBSERVAÇÃO: Os índices acima deverão ser demonstrados pelo próprio licitante, em memória
de cálculos assinada pelo contador responsável pelo balanço, para posterior verificação pela
Comissão.
b.2.8) As empresas deverão apresentar consulta ao site do simples nacional, para sua
comprovação, caso estas sejam optantes a regime Simples Nacional. Não serão aceitos como
comprovação, guias de pagamentos ou equivalentes.
Relativo à Qualificação Técnica – Operacional:
a)
Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, acompanhado da nota
fiscal, que comprove(m):
a.1) Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e
quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante executa ou executou
contratos em atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação;
a.2) Entende-se como compatível ao objeto as seguintes regras:
I.
Ter realizado a atividade de “transporte escolar”;
II.
Ter prestado ou estar prestando serviços de transporte escolar, por um período
mínimo de três anos, podendo serem aceitos os somatórios de atestados, por períodos
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III.

sucessivos e não contínuos, não havendo a obrigação de cada atestado ser por período
contínuo de três anos. (IN SEGES/MP Nº5/2017)
Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão
do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto
se firmado para ser executado em prazo inferior. (10.8 do anexo VII-A da IN
SEGES/MP Nº 5/2017)

a.3) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviço
prestados ou compras, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária,
especificada no contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem
como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.
a.4)
O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação ou nota fiscal, endereço atualizado da contratante e o local
aonde forma prestados os serviços. (10.10 do anexo VII-A da IN SEGES/MP Nº5/2017)
b) o caso de atestados ou declaração de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
privado, este deverá ser assinado por responsável legal da empresa, a ser comprovado por cópia
do contrato social ou procuração pública, no caso de procurador, acompanhado com documento
de identificação, e com assinatura reconhecida sua firma em cartório.
c) Para os itens com rotas fluviais, a licitante deverá apresentar o Certificado de Registro de
Armador – CRA, emitido pela Marinha do Brasil, conforme Lei Federal de Nº 7.652/88, ou
documento equivalente, em nome da licitante, demonstrando sua regularização e autorização para
transporte de fluvial e transbordo de estudantes.
11.1.5 Demais Documentos de Apresentação Obrigatória
11.1.5.1A licitante deverá enviar também, sob pena de inabilitação, junto com os documentos de
habilitação exigidos no item 5.1 do Edital:
11.1.5.1.1 Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; (Anexo III);
11.1.5.1.2 Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação conforme exige o art. 4º,
VII, da Lei Federal nº 10.520/02 (Anexo III);
11.1.5.2
Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
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11.1.5.3
Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz,
e se a 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.
11.1.5.4
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.
11.1.5.5
O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor
não será habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de
abertura da presente licitação for superior a 90 (noventa) dias corridos;
11.1.5.6
Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado;
11.1.5.7
As microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, assim
declaradas, na forma da Lei Complementar nº 123, de 2006, deverão apresentar toda a
documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição;
11.1.5.8
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da divulgação do
resultado da fase de habilitação, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterado pela Lei
Complementar nº 147, de 2014.
12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
12.1.1. 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.
12.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
12.2. 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.
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12.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
12.3. 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).
12.3.1. 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.
12.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação.
12.5. 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.
12.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

13. DOS RECURSOS
13.1. 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 trinta 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.
13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
13.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
13.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
13.2.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
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intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
13.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
14.1.1.
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.
14.1.2.
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.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
da etapa de lances.
14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
14.2.1.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
14.2.2.
A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
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16. DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO DO ATO
CONVOCATÓRIO.
16.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.
16.2. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos.
16.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
16.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame.
16.5. Toda petição ou pedido de esclarecimentos deverá ser enviado para o endereço eletrônico
pregoeiropmsip@gmail.com. Os recursos deverão ser interpostos em campo próprio no sítio
www.comprasnet.gov.br. Não serão reconhecidos os recursos interpostos enviados por fax e
vencidos os respectivos prazos legais.

17. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
17.1.
A empresa declarada vencedora do lote único, para fins de contratação, deverá
apresentar toda documentação exigida nos itens 3 e 5 do Termo de Referência,
relativas aos Veículos e condutores dos mesmos a serem disponibilizados ao
município, quais sejam:
17.1.1. Os condutores dos veículos terrestres devem estar devidamente
documentados com a CNH (carteira nacional de habilitação) adequada para o
porte dos veículos, documentos dos veículos e cumprir com as exigências do
CTB (código de trânsito brasileiro) lei 9.503 de 1997 e artigo 138 I, II, IV e V.
17.1.2. A vencedora do certame deverá atender às normas vigentes sobre o
transporte escolar instrução de serviços CTB (Código de Trânsito Brasileiro) na
lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, artigo 136 e parágrafos e Capitania dos
Portos (para as rotas fluviais), para assim, podermos realizar um serviço
adequado e com qualidade aos nossos alunos, evitando qualquer problema com
os órgãos fiscalizadores.
17.1.3. Os serviços deverão ser realizados apenas por condutores habilitados,
capacitado para tal, devendo a contratada apresentar cópia autenticada da CNH
(carteira nacional de habilitação) compatível com porte do veículo e contrato de
prestação de serviço firmado com condutor do veículo de cada rota.
17.2.
A empresa declarada vencedora que deixar de apresentar qualquer uma das
documentações acima exigidas, ficará impedida de firmar contrato com esta
municipalidade, haja vista não ter cumprido com todos os requisitos do edital,
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oportunidade em que será convocada a licitante classificada em segundo lugar, e assim
sucessivamente, até que algum licitante cumpra com todas as exigências necessárias
para formalização de contrato, uma vez que conforme legislação vigente, se fazem
necessárias tais exigências.

18. DO PRAZO E LOCAL DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
18.1.
O Os serviços serão prestados mensalmente, de acordo com a demanda e
necessidade da Secretaria Municipal de Educação, conforme o calendário escolar e
destinam-se ao transporte escolar terrestre e fluvial de alunos residentes nas zonas rurais
(estradas, vicinais, ramais e vilas) e na zona urbana (cidade sede) do município de Santa
Izabel do Pará.
Local: linhas para atendimento de toda a Rede Escolar municipal no território do
município de Santa Izabel do Pará.
18.2.
Horário de prestação de serviços: os serviços serão prestados de acordo com o
calendário escolar da Secretaria Municipal de Educação - SEMED do município de
Santa Izabel do Pará.
18.3.
Os veículos tipo ônibus, devem ter número mínimo de assentos segundo tabela
anexa, e o mesmo deve estar em bom estado de conservação com ano de fabricação
acima de 2007.
18.4.
Os veículos tipo micro-ônibus, devem ter lotação mínima de assentos segundo
tabela anexa e o mesmo deve estar em bom estado de conservação com ano de
fabricação acima de 2007.
18.5.
Os barcos devem ter lotação mínima e máxima de lugares segundo tabela anexa, e
todos com colete salva-vidas, eixo e volante devidamente coberto, toldos com altura
adequada que possibilitem a circulação dos alunos sem maiores complicações e em
perfeitas condições de funcionamento e uso (manutenção preventiva específica do
manual do veículo e corretiva a que porventura vier a ocorrer no intervalo da
manutenção preventiva), com documentação atualizada, licenciamento no Estado do
Pará e com os condutores devidamente documentado com a carta náutica expedida pela
Marinha do Brasil. Todos os veículos devem estar em perfeita condições de
funcionamento e uso com as documentações atualizadas.
18.6.
Para as rotas terrestre ou fluvial que vierem a necessitar de transporte adequado
para portadores de necessidades especiais, será necessária que a contratada disponibilize
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um acompanhante no mínimo, atendendo a Constituição da República Federativa do
Brasil 1988 no artigo 208, II e no projeto de lei nº 2799 meio 1997.
19. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
19.1. O licitante vencedor do presente certame estará obrigado a fornecer quantitativos
superiores ou inferiores àqueles contratados, em função do direito de acréscimo ou supressões
de até 25% (vinte e cinco por cento), de que trata o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
19.2. Na hipótese prevista no item anterior, o empenho se dará pela ordem de registro e na razão
dos respectivos limites de fornecimento.
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1. Executar a prestação do serviço, obedecendo rigorosamente às especificações
discriminadas no Termo de Referência.
20.2. Efetuar a perfeita execução do objeto contratado.
20.3. Responsabilizar-se pela substituição ou manutenção do veículo do transporte escolar em
até 24 (vinte e quatro) horas em caso de paralisação, sob pena de desconto nos dias parados e
aplicação das penalidades contratuais.
20.4. Manter em perfeita regularidade a documentação referente ao ônibus, micro-ônibus e
barcos utilizado no transporte escolar, devendo apresentar a mesma a Secretaria Municipal de
Educação – SEMED – do Município de Santa Izabel, e ou seu representante legal sempre que lhe
for solicitado.
20.5. Responsabilizar-se por qualquer dano causado a terceiros, proveniente de imprudência,
negligência ou imperícia, causado por ação ou omissão de quem esteja em serviço durante a
realização do transporte escolar.
20.6. Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas
no contrato, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com as aplicações das
penalidades contratuais cabíveis.
20.7. Responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, resultantes da
execução do contrato, conforme preceitua o artigo 71, parágrafo 1º da lei 8.666/93 com alterações
posteriores.
20.8. Garantir a segurança dos estudantes transportados.
20.9. Os serviços deverão ser realizados apenas por condutores habilitados, capacitado para tal,
devendo a contratada apresentar cópia autenticada da CNH (carteira nacional de habilitação)
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compatível com porte do veículo e contrato de prestação de serviço firmado com condutor do
veículo de cada rota.
20.10. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na contratação;
20.11. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado.
20.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, até a entrega do material no local designado em Edital, incluindo
as entregas feitas por transportadoras.
20.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Santa
Izabel do Pará, sobre os produtos ofertados.
20.14. Arcar com todas as despesas de frete, tributo, taxas referentes às mercadorias, bem como a
direitos trabalhistas e previdenciários de seus funcionários.
21. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1. As despesas decorrentes da prestação do serviço do presente Edital correrão à conta da
disponibilidade orçamentaria e financeira da contratante.
21.2. O pagamento do valor contratado será efetuado de acordo com os serviços prestados, ou
seja, conforme demanda mensal da Secretaria, mediante crédito bancário, em até 30 (trinta) dias,
em conformidade com a alínea “a” do inciso XIV do artigo 40 da Lei 8.666/93, contados da data
da apresentação das notas fiscais ou faturas satisfatoriamente acompanhadas dos documentos
exigidos no Edital, em duas vias, que serão examinadas e aceitas, ou recusadas, pelo Contratante.
21.3. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo de 30 (trinta) dias será
iniciado a partir da data da reapresentação do documento corrigido.
21.4. Deve constar da nota fiscal o nome do banco, o número da agência, a praça e o número da
conta, para que lhe seja efetuado o crédito bancário referente ao pagamento.
21.5. Contratante pode sustar o pagamento à Contratada caso comprove:
21.5.1.
Inadimplência no cumprimento de qualquer cláusula ou condição contratual;
21.5.2.
Execução insatisfatória dos materiais contratados;
21.5.3.
Não cumprimento, pela Contratada, de obrigações para com terceiros que possam
prejudicar os serviços prestados à Contratante;
21.5.4.
Situação irregular da Contratada junto ao SICAF.
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22. DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO.
22.1. O instrumento contratual a ser assinado com a licitante vencedora, terá vigência de até 12
(doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser renovado por igual valor e período,
em razão da natureza continuada do serviço a ser contratado.
22.2. O contrato poderá ser substituído pela nota de empenho no caso do valor ser inferior à
tomada de preço para cada licitante, conforme artigo 62, da Lei 8.666/93.
22.3. O termo de contrato será encaminhado por meio eletrônico, à licitante vencedora, para que
seja assinado no prazo de 03 (três) dias úteis a contar do seu recebimento, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital. Se a licitante
vencedora, injustificadamente, não devolver devidamente assinado no prazo de 03 (três) dias
úteis, após seu recebimento, obrigatoriamente por certificado digital do tipo “A3”. Poderá ser
convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, depois de
comprovados os requisitos habilitatórias e feita a negociação, assinar o referido instrumento.

23. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
23.1. O contrato a ser celebrado com a licitante vencedora poderá ser reajustado, desde que
comprovada onerosidade a CONTRATADA.

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
24.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura Municipal de Santa
Izabel do Pará, garantida a prévia defesa, poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções:
24.2. Advertência, que será aplicada através de notificação, mediante contra recibo do
representante legal da empresa, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a
Contratada apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
24.3. Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso e/ou por descumprimento
das obrigações parciais estabelecidas neste edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o
valor do material/serviço não entregue/prestado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicado oficialmente;
24.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material/serviço não entregue/prestado, no
caso de inexecução total ou parcial do objeto, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados
a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças de Santa Izabel do Pará.
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24.5. 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:
24.6. Recusar a assinatura da Nota de Empenho da Despesa ou contrato;
24.7. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação
falsa;
24.8. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
24.9. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado;
24.10. Comportar-se de modo inidôneo;
24.11. Cometer fraude fiscal.
24.12. O atraso injustificado na execução do contrato, conforme estipulado no Edital, por período
superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do contrato, podendo ser convocada a 2ª
colocada na licitação e assim sucessivamente, sem prejuízo das penalidades previstas no contrato
e medida judiciais cabíveis, obedecido o contraditório e a ampla defesa.
24.13. As penalidades de multas aplicadas serão descontadas dos créditos da empresa ou, na
impossibilidade, recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e,
caso não cumpridas, serão cobradas judicialmente, obedecido o contraditório e a ampla defesa.
24.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, 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.

25. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
25.1. A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação em face
de razões de Interesse Público, derivadas de fato superveniente, devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, nos termos legais.
25.2. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência do cancelamento, devidamente
justificada pela Administração Pública, do procedimento licitatório.

26. DOS QUANTITATIVOS
26.1. Conforme o especificado no Termo de Referência deste edital (Anexo I).
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27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública.
27.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através da Secretaria Municipal de Educação não
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
27.3. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
quaisquer documentos relativos a esta licitação.
27.4. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
27.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.
27.6. O desatendimento de exigências formais sanáveis não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da sua
proposta e que não ensejarem prejuízos à Administração e aos licitantes, durante a realização da
Sessão Pública de Pregão.
27.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados.
27.8. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das devidas
disposições legislativas.
27.9. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia de início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
27.10. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta Secretaria.
27.11. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou, se este for encerrado antes
da hora normal, nesta Secretaria, os prazos de que trata o subitem 28.9 serão prorrogados para
o primeiro dia útil seguinte.
27.12. Ao cadastrar a proposta de preço, o fornecedor poderá se deparar com descrição diferente
daquela constante no anexo I deste Edital, pelo fato do sistema não abrigar todos os produtos
solicitados. FAVOR ATER-SE APENAS AS DESCRIÇÕES DO ANEXO I DESTE EDITAL.
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27.13. Este edital e seus anexos serão fornecidos gratuitamente pela internet, no portal do
COMPRASGOVERNAMENTAIS – www.comprasgovernamentais.gov.br.
27.14. Todas as menções a horários feitas neste edital têm como referência o horário oficial de
Brasília - DF.
27.15. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à assinatura de
contrato ou empenho.
27.16. As questões decorrentes da execução da Nota de Empenho, que não forem dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Justiça Comum de Santa Isabel
do Pará/Pará.
Santa Isabel do Pará, 14 de julho de 2022.

ROSINALDO
Assinado de forma
FERREIRA DE
digital por ROSINALDO
FREITAS:994233402 FERREIRA DE
FREITAS:99423340253
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ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS
Pregoeiro
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Termo de Referência
1-DO OBJETO
A Secretaria Municipal de Educação – SEMED, vem por meio deste termo solicitar a
contratação de empresa especializada em prestação de serviço de transporte escolar terrestre e
fluvial para atender a demanda desta Secretaria Municipal de Educação- SEMED do município de
Santa Izabel do Pará.
2-JUSTIFICATIVA
A lei de diretrizes e base - LBD nº 9.394 no artigo 4º inciso 8º garante o transporte escolar
que é de fundamental importância para facilitar o acesso e permanência dos estudantes nas escolas.
Em se tratando do município de Santa Isabel do Pará, geograficamente é constituído na sua grande
maioria de estradas, vicinais e ramais, por isso, todas ações que visam a melhoria das condições do
serviço ofertados são relevantes para o aprendizado dos alunos que dele fazem uso, contribuindo
dessa forma para a democratização da educação fazendo com que crianças, jovens e adultos de
lugares de difícil acesso tenham a oportunidade de frequentar uma instituição de educação básica
para que se tornem pessoas éticas e produtivas através da educação.
O artigo 205 da Constituição Federal diz que a educação, direito de todos e dever do estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho. Portanto faz-se necessário a contratação para locação de barcos, ônibus e micro-ônibus
para a realização do transporte escolar fluvial e terrestre conforme linhas pré-definidas pelo setor de
transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação de Santa Izabel/PA – SEMED.
3- DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS
3.1- Os serviços serão prestados mensalmente, de acordo com a demanda e necessidade da
Secretaria Municipal de Educação, conforme o calendário escolar e destinam-se ao transporte
escolar terrestre e fluvial de alunos residentes nas zonas rurais (estradas, vicinais, ramais e vilas) e
na zona urbana (cidade sede) do município de Santa Izabel do Pará.
•

Local: linhas para atendimento de toda a Rede Escolar municipal no território do município
de Santa Izabel do Pará.
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•

Horário de prestação de serviços: os serviços serão prestados de acordo com o calendário
escolar da Secretaria Municipal de Educação - SEMED do município de Santa Izabel do
Pará.

3.2 – Os veículos tipo ônibus, devem ter número mínimo de assentos segundo tabela anexa, e o
mesmo deve estar em bom estado de conservação com ano de fabricação acima de 2007.
3.3 - Os veículos tipo micro-ônibus, devem ter lotação mínima de assentos segundo tabela anexa e
o mesmo deve estar em bom estado de conservação com ano de fabricação acima de 2007.
3.4 - Os barcos devem ter lotação mínima e máxima de lugares segundo tabela anexa, e todos com
colete salva-vidas, eixo e volante devidamente coberto, toldos com altura adequada que possibilitem
a circulação dos alunos sem maiores complicações e em perfeitas condições de funcionamento e
uso (manutenção preventiva específica do manual do veículo e corretiva a que porventura vier a
ocorrer no intervalo da manutenção preventiva), com documentação atualizada, licenciamento no
Estado do Pará e com os condutores devidamente documentado com a carta náutica expedida pela
Marinha do Brasil. Todos os veículos devem estar em perfeita condições de funcionamento e uso
com as documentações atualizadas.
3.5- Para as rotas terrestre ou fluvial que vierem a necessitar de transporte adequado para portadores
de necessidades especiais, será necessária que a contratada disponibilize um acompanhante no
mínimo, atendendo a Constituição da República Federativa do Brasil 1988 no artigo 208, II e no
projeto de lei nº 2799 meio 1997.
3.6- Os condutores dos veículos terrestres devem estar devidamente documentados com a CNH
(carteira nacional de habilitação) adequada para o porte dos veículos, documentos dos veículos e
cumprir com as exigências do CTB (código de trânsito brasileiro) lei 9.503 de 1997 e artigo 138 I,
II, IV e V.
3.7- Ressaltamos que a vencedora do certame deverá atender às normas vigentes sobre o transporte
escolar instrução de serviços CTB (Código de Trânsito Brasileiro) na lei nº 9.503 de 23 de setembro
de 1997, artigo 136 e parágrafos e Capitania dos Portos, para assim, podermos realizar um serviço
adequado e com qualidade aos nossos alunos, evitando qualquer problema com os órgãos
fiscalizadores.
3.8- Especificações das rotas: em anexo.
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4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1- Designar por meio de portaria o servidor que irá proceder à fiscalização do objeto contratado
conforme o artigo 67 e parágrafo da lei 8.666/93 e alterações posteriores, e relatórios de regularidade
de atendimento aos usuários emitido pela Secretaria Municipal de Educação- SEMED Santa Izabel
do Pará.
4.2- Comunicar a prestadora de serviço quaisquer irregularidades na execução dos serviços para
adoção das providências cabíveis.
4.3 - Proporcionar condições para que a prestadora de serviço possa desempenhar os serviços dentro
das normas de licitação e do respectivo contrato.
4.4 - Efetuar o pagamento da execução dos serviços no prazo sem até 15 dias após a apresentação
da fatura.
4.5 - Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da prestadora de serviço
que dificulte a fiscalização, ou ainda, se conduza de modo inconveniente e incompatível com o
exercício das funções que lhe foram atribuídas.
5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da prestadora de serviços vencedora:
5.1 - Efetuar a perfeita execução do objeto contratado.
5.2- Responsabilizar-se pela substituição ou manutenção do veículo do transporte escolar em até 24
(vinte e quatro) horas em caso de paralisação, sob pena de desconto nos dias parados e aplicação
das penalidades contratuais.
5.3 – Manter em perfeita regularidade a documentação referente ao ônibus, micro-ônibus e barcos
utilizado no transporte escolar, devendo apresentar a mesma a Secretaria Municipal de Educação –
SEMED – de Santa Izabel, e ou seu representante legal sempre que lhe for solicitado.
5.4-Responsabilizar-se por qualquer dano causado a terceiros, proveniente de imprudência,
negligência ou imperícia, causado por ação ou omissão de quem esteja em serviço durante a
realização do transporte escolar.
5.5 - Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas no
contrato, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com as aplicações das
penalidades contratuais cabíveis.
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5.6 - Responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, resultantes da
execução do contrato, conforme preceitua o artigo 71, parágrafo 1º da lei 8.666/93 com alterações
posteriores.
5.7 - Garantir a segurança dos estudantes transportados.
5.8 - Os serviços deverão ser realizados apenas por condutores habilitados, capacitado para tal,
devendo a contratada apresentar cópia autenticada da CNH (carteira nacional de habilitação)
compatível com porte do veículo e contrato de prestação de serviço firmado com condutor do
veículo de cada rota.
5.9 – O condutor deverá usar trajes especificados pela Prestadora de Serviços.
5.10 - É expressamente proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas estranhas, bem
como o transporte e a condicionamento de cargas. A empresa contratada se responsabilizará por
quaisquer danos causados aos alunos na execução do transporte.
5.11 - A contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendolhe responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultantes de ação
ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da contratante.
5.12 - A contratada responsabilizar-se-á apelo socorro mecânico bem como pela manutenção
preventiva e corretiva. Por preventiva, a que vem especificada no ato da aquisição do veículo que
são as manutenções especificadas pelo fabricante para o bom funcionamento do veículo, e a
corretiva, são os reparos que venham ocorrer no decorrer do intervalo da manutenção.
5.13 - A contratada se responsabilizará pela cobertura contra danos materiais e pessoais ocasionados
a terceiros.
5.14- A contratada deverá ser responsabilizada por quaisquer tipos de infrações cometidas na
vigência do contrato, sendo de inteira responsabilidade a contratada em recursos e aguardará o
término do mesmo e o possível pagamento das multas decorrente das infrações caso seja indeferido
o recurso impetrado pelo contratada e terá que encaminhar a contratante no prazo máximo de 02
(dois) dias úteis a notificação emitida pelo órgão de trânsito.
6 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
6.1- Menor valor mensal por rota.
7- DO PAGAMENTO
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7.1- O pagamento será efetuado mensalmente mediante apresentação das frequências obtidas na
instituição para a qual presta serviço, que deverá ser apresentada até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente ao da prestação dos serviços, estando a mesma devidamente atestada conjuntamente
pelo fiscal do contrato da Secretaria Municipal de Educação/Santa Izabel do Pará – SEMED.
7.2 – Não será efetuado o pagamento mensal no período referente a férias escolares.
73. – Os pagamentos serão efetuados conforme especificações das rotas de dois turnos que
correspondem a dois horários e rota de três turnos que abrange três horários.
8 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
8.1 – O contrato terá vigência de 12 meses a contar da assinatura do mesmo, e os serviços serão
prestados a partir da assinatura do contrato até o término do calendário escolar da Secretaria
Municipal de Educação/Santa Izabel do Pará – SEMED.

9- OUTRAS PRESCRIÇÕES
Além das normas especificadas acima, também deverá ser observadas as prescrições a
seguir, todas condicionantes da aceitação da proposta para aquisição dos contratos.
9.1 – Não serão aceitos veículos terrestres em desacordo com as especificações acima mencionadas
no termo de referência.
9.2 – O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 90 (noventa) dias a contar da data
de abertura do certame.
9.3 – Nas propostas deverão estar inclusos os encargos trabalhistas, impostos, fiscal, seguros e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição do transporte escolar.
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LOTE I- TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL

ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO

Locação de
Embarcação Marítima /
Fluvial – Escola: Sto.
Antônio/ S. Pedro/ F.
Félix – Itinerário: Foz
do Jundiaí/ Porto da
Balsa/ Pedras/ Ilha/
Fazendinha/
Comunidade Ribeirinha
Turno: Manhã e Tarde..
Locação de
Embarcação Marítima /
Fluvial – Escola: F.
Félix/ Tacajós –
Itinerário: Flexal/
Escola do
Tacajós.Turno: Manhã
e Tarde.
Locação de
Embarcação Marítima /
Fluvial – Escola: F.
Félix – Itinerário:
Cacoal/ Foz da Boca/
Tacajós. Turno: Manhã
e Tarde.
Locação de
Embarcação Marítima /
Fluvial – Escola:
Tacajós/ F. Félix –
Itinerário: Comunidade
do Cacoal/ Baiano/
Tacajós. Turno: Manhã
e Tarde.

DIAS
LETIVOS

VALOR
MEDIO
DIÁRIO

VALOR
MÉDIO
HORA
TRABAL
HADA

VALOR MEDIO
MENSAL

VEICUL
O

LOTAÇÃO
MINIMA

HORA/DI
A
ESTIMAD
O

BARCO

15

10

22

R$
478,91

R$
47,89

R$ 10.536,02

R$

105.360,20

BARCO

10

8

22

R$
311,83

R$
38,98

R$

6.860,26

R$

68.602,60

BARCO

10

7

22

R$
373,75

R$
53,39

R$

8.222,50

R$

82.225,00

BARCO

10

8

22

R$
316,78

R$
39,60

R$

6.969,16

R$

69.691,60

R$ 32.587,94

R$

325.879,40

VALOR TOTAL MÉDIO LOTE I

ITEM

5

DESCRIÇÃO

VEICUL
O

Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed Escola: Gabriel Hermes
/ Guilherme Mártires/
Silvio Nascimento/
ÔNIBUS
Antônio Lemos /
Doracy Leal –
Itinerário: Semed Santa Izabel/ Cupuaçu/
Nova Olinda/ Bituba/ Br

LOTE II- TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE
MEDIA/DIA
VALOR
KM/ DIA
S
VALOR
LOTAÇÃO
MÉDIO
ESTIMAD TRABALHA
MEDIO
MINIMA
KM
O
DOS
DIÁRIO
RODADO
MENSAL

50

110

22

R$ 885,50

R$ 8,05

VALOR MEDIO
ANUAL (10
MESES)

VALOR MEDIO
MENSAL

VALOR MEDIO
ANUAL (10
MESES)

R$ 19.481,00

R$ 194.810,00
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316. Turno: Manhã e
Tarde.

6

7

8

9

Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed Escola: M. Machado/
N. Sra. Do Carmo –
Itinerário: Semed Santa Izabel/ Sapucaia/
Macapazinho/ S.
Francisco/ Esp. Santo/
Conceição do Itá/ Brasil
Verde/ Vila do Carmo/
M. Machado. Turno:
Manhã e Tarde e
Sábados Letivos..
Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed Escola: Salviano/
Mestre Cícero –
Itinerário: Semed Manoel Sebastião/ F.
Pena/ Br 316/
Americano. Turno:
Manhã, Tarde e Noite
(EJA).
Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed Escola: F. de Paula –
Itinerário: Semed –
Santa Izabel /
Americano/ Areia
Branca/ Ramais Iuchi/
do Clóvis/ Sta. Lúcia/
V. Sorriso/ V. Nova/
Sta. Izabel/ Br 316.
Turno: Manhã e Tarde.
Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed Escola: D. Leal/ G.
Mátires/ S. Nascimento
/ Antônio Lemos –
Itinerário: Semed –
Santa Izabel / Invasão
da DENPASA/ Quinta
velha e nova/ Miguel
Leite/ Santa Izabel/ Br
316. Turno: Manhã,
Tarde e Noite (EJA) e
Sábados Letivos.

ÔNIBUS

50

140

22

R$ 1.127,00

R$ 8,05

R$ 24.794,00

R$ 247.940,00

ÔNIBUS

50

140

22

R$ 1.127,00

R$ 8,05

R$ 24.794,00

R$ 247.940,00

ÔNIBUS

50

195

22

R$ 1.569,75

R$ 8,05

R$ 34.534,50

R$ 345.345,00

ÔNIBUS

50

144

24

R$ 1.193,40

R$ 8,29

R$ 28.641,60

R$ 286.416,00
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10

11

12

13

14

Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed Escola: Tacajós/ Santa
Quitéria/ F. Félix –
Itinerário: Semed Santa Izabel/ Tacajós/
Km 21/ Catumbi/
Quitéria/ F. Félix/ Pa
140. Turno: Manhã e
Tarde.
Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed Escola: F. Félix –
Itinerário: Semed Santa Izabel/ São João
da Cabeceira/
Trindade/ Pernambuco/
Bacuri/ Apteua/
Campinense/ Pa 140.
Turno: Manhã e Tarde.
Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed Escola: Sesi –
Itinerário: Semed / São
Raimundo/ Centro de
Santa Izabel/ Sesi/ Br
316. Turno: Manhã e
Tarde.
Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed Escola: Firmino
Gonçalves – Itinerário:
Semed – Santa Izabel /
Areia Branca/
Mocambo/ Ramal do
Geraldo/ Ramal do
Toinho/ Invasão/ Ramal
em frente a entrada do
mocambo / Br 316.
Turno: Manhã e Tarde
e Sábados Letivos..
Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed Escola: São Pedro/ F.
Félix – Itinerário:
Semed - Santa Izabel/
Porto da Balsa/
Rocinha/ Jundiaí/ Vila
do Carmo/ Pa 140/ F.
Félix. Turno: Manhã e
Tarde.

ÔNIBUS

50

152

22

R$ 1.259,70

R$ 8,29

R$ 27.713,40

R$ 277.134,00

ÔNIBUS

50

188

22

R$ 1.558,05

R$ 8,29

R$ 34.277,10

R$ 342.771,00

ÔNIBUS

50

90

22

R$ 745,88

R$ 8,29

R$ 16.409,36

R$ 164.093,60

ÔNIBUS

50

167

22

R$ 1.384,01

R$ 8,29

R$ 30.448,22

R$ 304.482,20

ÔNIBUS

50

161

22

R$ 1.334,29

R$ 8,29

R$ 29.354,38

R$ 293.543,80
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15

16

17

18

19

Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed Escola: Helena Paz/ D.
Leal/ G. Mártires/ S.
Nascimento – Itinerário:
ÔNIBUS
Semed - Santa Izabel/
Km 12 da Estrada de
Vigia/ Ramal do Célio/
Ramal Aratanha/
Ramal da Granja.
Turno: Manhã e Tarde.
Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed Escola: F. de Paula –
Itinerário: Semed ÔNIBUS
Santa Izabel/
Quintinos/ Manoel do
Clóvis/ F. de
Paula.Turno: Manhã e
Tarde
Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Todas as
Escolas da Zona Rural
e Urbana do Município CAMIN
de Santa Izabel do
HÃO
Pará – Itinerário: Saída
BAÚ
DAE e 100% das
Escolas da Zona Rural
e Urbana. Turno:
Manhã e Tarde
Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Todas as
Escolas da Zona Rural
e Urbana do Município CAMIN
de Santa Izabel do
HÃO
Pará – Itinerário: Saída
BAÚ
DAE e 100% das
Escolas da Zona Rural
e Urbana. Turno:
Manhã e Tarde
Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed Escola: Raimundo
Soares – Itinerário:
Semed – Santa Izabel /
ÔNIBUS
Ramais Sta Izabel/
Raimundo Soares/
Clóvis/ Quintino/ F. de
Paula. Turno: Manhã e
Tarde e Sábados
Letivos.

50

159

22

R$ 1.317,71

R$ 8,29

R$ 28.989,62

R$ 289.896,20

50

120

22

R$ 994,50

R$ 8,29

R$ 21.879,00

R$ 218.790,00

50

100

22

R$ 828,75

R$ 8,29

R$ 18.232,50

R$ 182.325,00

50

100

22

R$ 828,75

R$ 8,29

R$ 18.232,50

R$ 182.325,00

50

110

22

R$ 911,63

R$ 8,29

R$ 20.055,86

R$ 200.558,60
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20

21

22

23

24

Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed –
Escola: João Miguel /
Irmã Dulce / Salviano
José de Farias –
Itinerário: Semed –
Santa Izabel/ Inv. Da
Apil/ Americano/ São
Francisco / Carvoaria /
Comunidade 21 de
Abril. Turno: Manhã,
Tarde e Noite (EJA) e
Sábados Letivos.
Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed –
Escola: Perpétuo
Socorro / Francisca
Félix – Itinerário:
Semed -Sta. Izabel/
Campinense/ Boa
Vista/ Cinco Pontas/ Pa
140. Estradas
Pavimentadas e não
Pavimentadas.
Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed Escola: Felipe de Paula
– Itinerário: Semed Sta. Izabel/ Br 316/
Ramal Sta. Joana/ Vila
Nova/ Vila Sorriso/
Cipobrás/ F. de Paula.
Turno: Manhã, Tarde
(EJA) e Sábados
Letivos.
Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed Escola: Pedro Sodré /
Capitão José Ferreira /
João Possidônio –
Itinerário: Semed - Sta.
Izabel/ Maravilha/ S.
Piedade/ Feijoal/
Pupunhateua/
Mucuiambá/
Humaniteua/ Sena.
Estradas Pavimentadas
e não Pavimentadas.
Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed –
Escola: Sesi –
Itinerário: Semed /
Santa Lúcia 2/ Sta.

ÔNIBUS

50

195

22

R$ 1.616,06

R$ 8,29

R$ 35.553,32

R$ 355.533,20

ÔNIBUS

50

120

22

R$ 994,50

R$ 8,29

R$ 21.879,00

R$ 218.790,00

ÔNIBUS

50

140

22

R$ 1.160,25

R$ 8,29

R$ 25.525,50

R$ 255.255,00

ÔNIBUS

50

158

22

R$ 1.309,43

R$ 8,29

R$ 28.807,46

R$ 288.074,60

ÔNIBUS

50

90

22

R$ 745,88

R$ 8,29

R$ 16.409,36

R$ 164.093,60
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Izabel/ Sesi/ Br 316.
Turno: Manhã, Tarde e
Noite (EJA) e Sábados
Letivos.

25

26

27

28

Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed –
Escola: Santa Lúcia /
Joaquim Silva –
Itinerário: Semed –
Santa Izabel / Mãe do
Rio/ Uxiteua/ Bairro
Novo/ Centro/ Pa 140.
Turno: Manhã, Tarde
(EJA) e Sábados
Letivos.
Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed –
Escola: Felipe de Paula
– Itinerário: Semed Santa Izabel/ F. de
Paula/ Comunidade do
Bambuzal /
Comunidade Santa
Joana / Ramal da Vila
da Mata. Turno:
Manhã, Tarde (EJA) e
Sábados Letivos.
Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed –
Escola: Sesi –
Itinerário: Semed /
Conj. Kató/ Sta. Izabel/
Sesi/ Br 316. Turno:
Manhã e Tarde.
Estradas Pavimentadas
e não Pavimentadas.
Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed –
Escola: Simplício
Ferreira de Sousa –
Itinerário: Semed - Sta.
Izabel / Vitória do
Caraparú / Mucuiamba
/ Lago / Simplício.
Turno: Manhã, Tarde e
Noite. Estradas
Pavimentadas e não
Pavimentadas.

ÔNIBUS

50

106

22

R$ 878,48

R$ 8,29

R$ 19.326,56

R$ 193.265,60

ÔNIBUS

50

120

22

R$ 994,50

R$ 8,29

R$ 21.879,00

R$ 218.790,00

ÔNIBUS

50

90

22

R$ 745,88

R$ 8,29

R$ 16.409,36

R$ 164.093,60

ÔNIBUS

50

110

22

R$ 911,63

R$ 8,29

R$ 20.055,86

R$ 200.558,60
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29

Locação de Veículos –
Leves/ Pesados/ Com
Motorista – Semed –
Escola: Doracy Leal /
Antônio Lemos /
Guilherme Mártires –
Itinerário: Semed /
ÔNIBUS
50
60
Conj. Kató/ Doracy Leal
/ Guilherme Mártires.
Turno: Manhã, Tarde e
Noite. Estradas
Pavimentadas e não
Pavimentadas.
VALOR TOTAL MÉDIO LOTE II
VALOR TOTAL MÉDIO GERAL

22

R$ 542,00

R$ 9,03

R$ 11.924,00

R$ 119.240,00

R$ 595.606,46

R$ 5.956.064,60

R$ 628.194,40

R$ 6.281.944,00
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ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL
(MODELO)
Licitante:

CNPJ:

Endereço:
Telefone:

Fax:

Email

Dados Bancários para pagamento:
Banco:

Agência:

Conta corrente:

Validade da proposta:
Validade/garantia do material:
Prazo de entrega:

ITEM

OBJETO

UNIDADE

QTD

VLR
UNITÁRIO

VLR
TOTAL

VALOR GLOBAL TOTAL

OBS.: Quadro meramente ilustrativo.
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ANEXO III
DECLARAÇÕES
(MODELO)
Ref.: Pregão Eletrônico nº 000/2022
Processo nº: 1533/2022
______________(...nome da empresa...)________________, inscrita no CNPJ n°
____.____.____/____-__, por intermédio de seu representante legal, Sr. (Sra)
____________________, portador(a) da Carteira de Identidade no _________(...número, órgão
emissor e unidade da federação...)________ e do CPF nº ____________-___, DECLARA:
Para os devidos fins, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989,
que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho para fins do disposto no inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, acrescido
pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358 de 05 de setembro de 2002,
pois não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.
Ressalva: (se houver) emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz.
Para todos os fins de direito, a inexistência de fato impeditivo da nossa habilitação e que não
estamos declarados inidôneos e nem suspensos em qualquer órgão das esferas da Administração Pública, e
que a empresa não apresenta fato superveniente impeditivo à sua habilitação, ocorrido após a emissão do
CRC apresentado, bem assim estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências, posteriores, nos
termos do art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
Para fins de direito que irá cumprir com a obrigação de fornecer o objeto deste certame, nas
condições estabelecidas em edital.
DECLARA, para fins do disposto no art. 28, §6º da Constituição do Estado do Pará, que possui
em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência.
DECLARA, para os devidos fins, que não possui em seu quadro de empregados um percentual
mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência de acordo com o disposto no art. 28, §6º da Constituição
do Estado do Pará, em função de possui menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro de pessoal.
Assinatura do representante da empresa
___(...Cidade – UF...)___, ___ de __________ de 2022
(Local e data)___________________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº. _____/2022.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ – PA E
A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME
______________________________.

O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, pessoa jurídica e direito público, através de
sua Prefeitura Municipal com sede no PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO,
nesta cidade de Santa Izabel do Estado do Pará, na av. Barão do Rio Branco, Nº. 1060, CEP:
68790-000, com CNPJ: 05.171.699/0001-76, representada neste ato pelo(a) Secretário(a)
Municipal de ____________, ______________, brasileiro(a), portador(a) da Cédula de Identidade
RG nº 000000 PC/PA, e inscrita no CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado(a) em Santa
Izabel

do

Pará,

denominado

aqui

de

CONTRATANTE,

e

a

empresa

______________________________, com sede na Rua __________________, nº,
Centro, Cidade - ESTADO, CEP: xxxxx, CNPJ: xxxxx, doravante denominada
CONTRATADA, tem entre si, justo e avençado o presente, observadas as disposições da Lei
10.520/2002, e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, vinculado ao Processo Administrativo nº
XXX/2022, MODALIDADE LICITATÓRIA Pregão Eletrônico, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O presente Instrumento tem por objeto a contratação de empresa para XXXXXXXXXX,
conforme condições, quantidade e especificações constantes no processo administrativo acima
identificado, de acordo com as especificações abaixo:
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ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1.2 A contratação citada na subclausula 1.1 obedecerá ao estipulado neste contrato, bem como as
especificações técnicas, forma de execução / entrega e as disposições dos documentos adiante
enumerados, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar
deste, no que não o contrariem. São eles:
1.2.1 Processo Administrativo _______/2022; TERMO DE REFERÊNCIA.
1.3 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos
ou supressões que se fizerem, até 25% do valor inicial atualizado do contrato.
1.4 Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as
supressões que poderão exceder os limites legais, quando acordada entre as partes.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1 Os serviços serão prestados mensalmente, de acordo com a demanda e necessidade da
Secretaria Municipal de Educação, conforme o calendário escolar e destinam-se ao transporte
escolar terrestre e fluvial de alunos residentes nas zonas rurais (estradas, vicinais, ramais e vilas)
e na zona urbana (cidade sede) do município de Santa Izabel do Pará.
•
Local: linhas para atendimento de toda a Rede Escolar municipal no território do município
de Santa Izabel do Pará.
•
Horário de prestação de serviços: os serviços serão prestados de acordo com o calendário
escolar da Secretaria Municipal de Educação - SEMED do município de Santa Izabel do Pará.
2.2 – Os veículos tipo ônibus, devem ter número mínimo de assentos segundo tabela anexa, e o
mesmo deve estar em bom estado de conservação com ano de fabricação acima de 2007.
2.3 - Os veículos tipo micro-ônibus, devem ter lotação mínima de assentos segundo tabela anexa
e o mesmo deve estar em bom estado de conservação com ano de fabricação acima de 2007.
2.4 - Os barcos devem ter lotação mínima e máxima de lugares segundo tabela anexa, e todos com
colete salva-vidas, eixo e volante devidamente coberto, toldos com altura adequada que
possibilitem a circulação dos alunos sem maiores complicações e em perfeitas condições de
funcionamento e uso (manutenção preventiva específica do manual do veículo e corretiva a que
porventura vier a ocorrer no intervalo da manutenção preventiva), com documentação atualizada,
licenciamento no Estado do Pará e com os condutores devidamente documentado com a carta
náutica expedida pela Marinha do Brasil. Todos os veículos devem estar em perfeita condições de
funcionamento e uso com as documentações atualizadas.
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2.5- Para as rotas terrestre ou fluvial que vierem a necessitar de transporte adequado para
portadores de necessidades especiais, será necessária que a contratada disponibilize um
acompanhante no mínimo, atendendo a Constituição da República Federativa do Brasil 1988 no
artigo 208, II e no projeto de lei nº 2799 meio 1997.
2.6- Os condutores dos veículos terrestres devem estar devidamente documentados com a CNH
(carteira nacional de habilitação) adequada para o porte dos veículos, documentos dos veículos e
cumprir com as exigências do CTB (código de trânsito brasileiro) lei 9.503 de 1997 e artigo 138
I, II, IV e V.
2.7- Ressaltamos que a vencedora do certame deverá atender às normas vigentes sobre o transporte
escolar instrução de serviços CTB (Código de Trânsito Brasileiro) na lei nº 9.503 de 23 de
setembro de 1997, artigo 136 e parágrafos e Capitania dos Portos, para assim, podermos realizar
um serviço adequado e com qualidade aos nossos alunos, evitando qualquer problema com os
órgãos fiscalizadores.
2.8- Especificações das rotas: em anexo.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO
3.1 As condições de recebimento dos objetos deste contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência.
CLAUSULA QUARTA – DA GARANTIA
4.1 Todos os serviços deverão ser de acordo com o especificado no Termo de Referência.
4.2 A garantia deverá ser conforme o CDC (Lei 8.078/90).
4.3 O fornecedor deverá refazer qualquer serviço defeituoso, sem ônus adicionais ao Órgão
Demandante no prazo de 24hs, sob pena de multa, por hora de atraso, no valor de 5% sobre o preço
do serviço a ser refeito.
4.4 Caso seja efetuada a substituição de algum produto/serviço devido a falhas / problemas, o
prazo de garantia passa a ser contado novamente a partir do momento do aceite definitivo do novo
objeto.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR, DO PAGAMENTO E REAJUSTE DO CONTRATO.
5.1 O valor ordinário do presente instrumento é de R$ XXX (XXXXX compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
5.2 A CONTRATADA e o CONTRATANTE se aterão ao disposto no Termo de Referência, com
observância que o pagamento será realizado, no prazo de até 30 dias após o fornecimento do bem
ou serviço, por meio de ordem bancária em conta corrente da Contratada, Banco: ____________,
Agência: _____________, Conta Corrente nº _____________, quando mantidas as mesmas
condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual não tenha concorrido.
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5.3. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano, contado da data da apresentação
das propostas na Sessão Pública.
5.4. Após o interregno de 1 (um) ano, os preços contratados poderão sofrer reajuste, aplicando-se
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, exclusivamente para as obrigações iniciadas
e concluídas após a ocorrência da anualidade.
5.5. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.
5.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste, aplicável exclusivamente aos serviços de natureza
essencial e continuada já prorrogados por Termo Aditivo.
5.7. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento
de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
5.8. A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com
aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.
5.9. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.
5.10. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, a CONTRATANTE elegerá novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de apostilamento.
5.11. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 A despesa com a execução do objeto deste Contrato correrá à conta das Dotações
Orçamentárias consignadas:
Natureza da Despesa:
UO
PT

XX
XX
XX
XX
XX
CLÁUSULA SÉTIMA –DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
7.1 A Secretaria demandante irá designar, mediante portaria específica ou outro ato administrativo
congênere, um servidor público desta Municipalidade para fiscalizar o fiel cumprimento do
pactuado neste contrato.
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO
CONTRATANTE
8.1 Caberá a CONTRATANTE:
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, a CONTRATANTE deverá:
8.1.1 Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto contratual, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigências do presente contrato.
8.1.2 Receber o(s) objeto(s) deste Contrato nas condições avençadas;
8.1.3 Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada;
8.1.4 Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato;
8.1.5 Permitir acesso aos empregados, devidamente identificados, da empresa CONTRATADA às
dependências da CONTRATANTE para fornecimento do objeto contratual, referentes ao objeto,
quando necessário;
8.1.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados
da CONTRATADA;
8.1.7 Emitir, por intermédio do servidor designado, relatório sobre os atos relativos à execução do
Contrato que vier a ser firmado, em especial quanto ao acompanhamento e fiscalização da
CONTRATADA.
8.1.8 As decisões e providências que ultrapassam a competência do servidor designado para
fiscalizar o presente contrato, deverão ser solicitadas ao Gerente da CONTRATANTE, em tempo
hábil, para a adição das medidas convenientes.
8.2. Caberá a CONTRATADA:
Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, do contrato
assinado com a CONTRATANTE, e das disposições regulamentares pertinentes ao fornecimento
do objeto contratual:
8.2.1. Fornecer o objeto contratual de conformidade com as exigências contidas no termo de
referência.
8.2.2. Executar diretamente o contrato, permitindo-se subcontratar em até 30% do valor;
8.2.3. Manter no curso do Contrato, as condições de habilitação e qualificação, que ensejaram sua
contratação, nos termos do artigo 55, VIII, da Lei nº. 8.666/93;
8.2.4. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento do objeto do contrato;
8.2.5. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do objeto contratual, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela PMSIP;
8.2.6. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por
seus técnicos durante do fornecimento do objeto contratual, ainda que no recinto da
CONTRATANTE;
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8.2.7. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, bem ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas
pelo contrato, inclusive quanto aos preços praticados;
8.2.8. Zelar pela perfeita execução no fornecimento do objeto contratual;
8.2.9 Prestar o fornecimento do objeto contratual dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas,
em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
8.2.10 Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE,
inerente ao objeto da licitação;
8.2.11 Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessários;
8.2.12 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
8.2.13 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas
os seus empregados na entrega do objeto contratual ou em conexão com ela, ainda que acontecido
nas dependências da CONTRATANTE;
8.2.14 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados ao
fornecimento do objeto contratual.
8.2.15 Assumir ainda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais;
8.2.16 Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre
o seu bom desempenho, realizando o fornecimento em conformidade com a proposta apresentada
e as orientações da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos
estabelecidos nas condições anteriores não transfere a responsabilidade do seu pagamento a
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto contratual, razão pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a
CONTRATANTE;
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
pessoais ou materiais causados por seus profissionais ou prepostos, inclusive por omissão destes,
a CONTRATANTE ou a terceiros, isentando a PMSIP de quaisquer responsabilidades solidária
ou subsidiária.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA se sujeita às disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
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CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES
9.1 - A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execução das obrigações contratadas, na forma do processo licitatório. Responsabilizase, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a Contratante ou a terceiros.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais danos serão ressarcidos a Contratante no prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas, contadas de notificação administrativa à Contratada, sob pena de
multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou
obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e
decorrente da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão,
exclusivamente, à Contratada.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, propostos ou subordinados.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos artigos.
86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber:
10.1 Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a entrega.
10.2 Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas
hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para a entrega.
10.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a
Administração do Estado do Pará, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, nas hipóteses de
execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a entrega.
10.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a
inexecução associem-se à prática de ilícito penal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida no item 10.2. desta cláusula,
poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – O cumprimento da obrigação prestado fora do prazo, sujeitará a
contratada ao pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global do
Contrato a contar do vencimento daquele.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória
e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados a Contratante.
PARÁGRAFO QUARTO – A Contratada estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e
parágrafos acima, principalmente, pelos motivos que se seguem:
a) Pela recusa injustificada em assinar o Contrato.
b) Pela não entrega do objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas do ato
convocatório e com as pertinentes normas técnicas.
c) Pelo atraso no início e conclusão da entrega.
d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1 Poderá ser rescindido o presente instrumento:
11.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados na Lei 8.666/93.
11.1.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo procedimento
administrativo, desde que haja conveniência para Administração, ou Judicialmente, nos termos
da lei.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o
contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese do constante no 11.1.1 não haverá indenização alguma
a ser pago à Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VIGÊNCIA
12.1 O prazo de vigência deste contrato será de xx (xx) meses, a contar da assinatura, podendo ser
prorrogado se a Lei 8.666/93 assim o permitir, observado a obtenção de preço e condições mais
vantajosos à Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA TERCEIRIZAÇÃO
13.1 A CONTRATANTE não se responsabilizará por contratos que a CONTRATADA venha
celebrar com terceiros, cujas obrigações serão de sua exclusiva responsabilidade.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
14.1 A publicação resumida deste contrato, no Diário Oficial, condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, até o décimo dia seguinte a sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DO FORO
15.1 As partes elegem o Foro da cidade de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará para solução das
demandas decorrentes deste Contrato. E, por assim estarem de acordo com todas as cláusulas, as
partes resolvem celebrar o presente contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelos representantes das partes, em 03 (três) vias de idêntico teor.
Santa Izabel do Pará , xx de xxxx de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXX
CONTRATANTE

EMPRESA
CONTRATADA
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