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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

Planalto-PR, 16 de fevereiro de 2022.

DE; Marli Salete Dieckel de Lima - Secretária Municipal de Educação.
PARA: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal
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Pelo presente, solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização objetivando

Seleção de proposta objetivando a contratação de empresa especializada para
execução do serviço de transporte de alunos residentes no interior do município de

Planalto — PR até as escolas da cidade e escolas nuclearizadas, com o objetivo de
atender exclusivamente as necessidades de transporte dos alunos que freqüentam
Educação Infantil (pré-escolar), Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de
Jovens e Adultos, residentes no Município de Planalto, na linha Centro Novo e Linha

Barra Grande, mediante processo licitatório, com previsão para prestação parcelada,
conforme calendário escolar, durante a vigência do contrato, conforme necessidade

desta Secretaria, observadas as características e demais condições definidas no edital e
seus anexos:

LOTE 01 - Linha Barra Grande
Linha

Objeto

Prestação de serviço de transporte

Quant.

36.000

Unid

Km

Preço

Preço

máximo

máximo

unitário

total

4,76 R$171.360,00

escolar nos seguintes trajetos:
- Manhã: Saída:

Barra Grande, Santa

Cecília, Linha Sangalli, Linha Formosa,
Linha Bico da Anta, Colégio Estadua

José de Anchieta, Escola Municipa
Láudio A, Escola Municipal Laudio B,
Colégio Estadual João Zacco.

Retorno 11:20 horas: Láudio A , Láudio

B, Colégio Estadual José de Anchieta,
Colégio Estadual João Zacco, Bico da

Anta, Linha Formosa, Linha Sangalli,
Santa Cecília, Colégio Barra Grande,
cemitério Barra Grande, Linha Jair de
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Quadros, Cinco Esquinas, Até Linha Do
Ticho, L. Langue. Retorno Colégio Barra
Grande.

Tarde: Saída do Colégio Barra Grande,
cemitério Barra Grande, Linha Ticho,

Linha Langue. Máximo 90 km por dia.
TOTAL

R$171.360,00

LOTE 02- Linha Centro Novo

Quant.

Objeto

Linha

Unid.| Preço
máximo

Preço
máximo

unitário

1

Prestação de serviço de transporte 36.000
escolar nos seguintes trajetos:
- Manhã: Saida:

Centro Novo, Linha

Haskel, Km 40, Posto Saúde Centro

Novo, Seguindo BR 163 até Planalto

entrada pelo trevo do Airton, Colégio
Estadual

José

de Anchieta, Escola

Municipal Láudio A, Láudio B. APAE,
Colégio Estadual João Zaco.

Retorno Saída: Escola Municipal Láudio
A, Láudio B, Colégio Estadual José de

Anchieta, APAE, Colégio Estadual João
Zacco, Trevo Airton, Seguindo BR 163
Até Centro Novo, Linha Masquei, Km 40 ,
Posto Saúde Centro Novo.

Tarde 12:45h Saída: Posto Saúde Centro

Novo, Seguindo BR 163 até Planalto no
Trevo do Airton, Colégio Estadual José

de Anchieta, Escola Municipal Láudio A,
Láudio B, APAE, Colégio Estadual João
Zacco.

Retorno

17

horas

saida;

Escola

4,76 R$171.360,00
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Municipal Láudio A, Láudio B, Colégio
Estadual José de Anchieta, APAE,
Colégio Estadual João Zacco, Trevo do
Airton, seguindo pela BR 163 até o Posto
de Saúde de Centro Novo.

Máximo 90 km por dia.
TOTAL

R$171.360,00

O custo total estimado do objeto importa no valor de R$ 342.720,00 (trezentos e
quarenta e dois mil setecentos e vinte reais).
Cordialmente,

'yfiúüiL: jqU S)JiAYux
Marli Salete Dieckel de Lima

Secretária Municipal de Educação
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1. ORGÃOINTERESSADO

1.1.Secretaria Municipal de Educação.
2.

OBJETO

2.1. Seleção de proposta objetivando a contratação de empresa especializada para
execução do serviço de transporte de alunos residentes no interior do município de
Planalto - PR até as escolas da cidade e escolas nuclearizadas, com o objetivo de
atender exclusivamente as necessidades de transporte dos alunos que freqüentam
Educação Infantil (pré-escolar), Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de
Jovens e Adultos, residentes no Município de Planalto, na linha Centro Novo e Linha

Barra Grande, mediante processo licitatório, com previsão para prestação
parcelada, conforme calendário escolar, durante a vigência do contrato, conforme

necessidade desta Secretaria, observadas as características e demais condições
definidas no edital e seus anexos.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
3.1. Marli Salete Dieckel de Lima.

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO

4.1.0 município de Planalto, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação de
Planalto atualmente possui 1.182 alunos, distribuídos nas escolas e centro infantis,
distribuídos em todos os distritos e cidade.

4.2.0 número de alunos está assim distribuídos;

4.2.1 - Escola Prof. Láudio Afonso Heinen: 486 crianças;
4.2.2 - Escola professora Solange Bueno da Silva: 128 crianças;
4.2.3 - Centro Municipal de Educação Infantil Marco. Antonio Schiavo: 129
crianças;
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4.2.4- Centro Municipal de Educação Infantil Estação do Aprender: 142
crianças;

4.2.5- Escola Municipal Júlio Skrzypczak Distrito de Barra Grande: 49
crianças;

4.2.6 - Escola Municipal Gustavo Emílio Link Distrito de Sagrada Família: 87
crianças;

4.2.7 - Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima distrito de Centro Novo:
89 crianças;

4.2.8 - Escola Municipal Irmã Dulce distrito de São Valério: 72 crianças;
4.3. Para atender a demanda de deslocamento dos alunos das escolas

nuclearizadas até a cidade ou até nas suas escolas nos distritos, o município de
Planalto possui 23 rotas que vem sendo mantidas, sendo que 18 já são
terceirizadas, 2 que serão terceirizadas por este procedimento licitatório e 4 que são
mantidas pela frota municipal, conforme definido no item 5 do presente documento,
a fim de atender toda a demanda.

4.4.A quantidade requisitada se justifica pelo estudo e acompanhamento dos últimos
anos pelo setor responsável pelas rotas, juntamente com as empresas que prestam
tal serviço e analisando a localização geográfica dos alunos e suas escolas.

4.5.A quantidade ora desejada foi obtida através de levantamento a campo, por
funcionário designado para acompanhamento das rotas, o Sr. Renato Sangalli,
onde as medições foram realizadas com veículo que visitou todas as linhas e pontos
que a rota transita, com a metragem obtida em valores aproximados para um
período de 400 dias letivos.

4.6.Em relação à licitação anterior, o atual levantamento consta com a terceirização
de mais duas linhas/rotas, devido à falta de motorista, em virtude do remanejamento
de motoristas do quadro efetivo de funcionários para atuarem em outros setores.

4.7.0 valor máximo para o item foi definido através do preço atualmente executado
pelo serviço terceirizado contratado, onde recentemente, no mês de fevereiro do

corrente ano foi realizada conferência de preços e promovido o reequilíbho dos
contratos vigentes, onde restou demonstrado o aumento da composição de preços.
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5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

5.1

LOTE 01 - Linha Barra Grande

Objeto

Linha

Quant.

Prestação de serviço de transporte

36.000

Unid

Km

Preço

Preço

máximo

máximo

unitário

total

4,76 R$171.360,00

escolar nos seguintes trajetos:
- Manhã: Saída; Barra Grande, Santa
Cecília, Linha Sangalíi, Linha Formosa

Linha Bico da Anta, Colégio Estadua

José de Anchieta, Escola Municipa
Láudio A, Escola Municipal Laudio B
olégio Estadual João Zacco.

Retorno 11:20 horas: Láudio A , Láudio

3, Colégio Estadual José de Anchieta,
Colégio Estadual João Zacco, Bico da

Anta, Linha Formosa, Linha Sangalíi,
Santa Cecília, Colégio Barra Grande,
cemitério Barra Grande, Linha Jair de

Quadros, Cinco Esquinas, Até Linha

Do Ticho, L. Langue. Retorno Colégio
Barra Grande.

arde: Saída do Colégio Barra Grande,
cemitério Barra Grande, Linha Ticho,

Linha Langue. Máximo 90 km por dia.

~

TOTAL

R$171.360,00
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LOTE 02- Linha Centro Novo

Objeto

Linha

Quant.

Prestação de serviço de transporte

36.000

Unid

Km

Preço

Preço

máximo

máximo

unitário

total

4,76 R$171.360.00

escolar nos seguintes trajetos:
- Manhã: Saída: Centro Novo, Linha
Haskel, Km 40, Posto Saúde Centro

Novo, Seguindo BR 163 até Planalto

entrada pelo trevo do Airton, Colégio
Estadual José de Anchieta, Escola

Municipal Láudio A, Láudio B, APAE,
Colégio Estadual João Zaco.

Retorno

Saída:

Escola

Municipa

-áudio A, Láudio B, Colégio Estadua

José de Anchieta, APAE, Colégio
Estadual João Zacco, Trevo Airton,
Seguindo BR 163 Até Centro Novo,
Linha Masquei, Km 40 , Posto Saúde
Centro Novo.

Tarde 12:45h

Saída: Posto Saúde

entro Novo, Seguindo BR 163

até

lanalto no Trevo do Airton, Colégio
Estadual José de Anchieta, Escola

Municipal Láudio A, Láudio B, APAE,
Colégio Estadual João Zacco.
Retorno

17

horas

saída:

Escola

Municipal Láudio A, Láudio B, Colégio
Estadual José de Anchieta, APAE,
Colégio Estadual João Zacco, Trevo do
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Aírton, seguindo pela BR 163 até o
Posto de Saúde de Centro Novo.

Máximo 90 km por dia.
TOTAL

R$171.360.00

Valor total para a contratação é de R$ 342.720,00 (trezentos e quarenta e dois mil
setecentos e vinte reais).

5.2 - As empresas interessadas em participar do certame poderão fazer visita as
linhas e rotas a fim de tirar suas dúvidas antes do certame. Buscando minimizar

problemas já encontrados em outros anos. Em caso da realização da visita, fica
obrigado que a empresa realize a visita com agendamento mínimo de 48 horas
antes

do

certame.

5.3 — Sugere-se que seja por lote, pois pela organização das rotas que o município
mantém frota própria, é necessário que se mantenha o disposto, que já foi estudado
e elaborado a fim de diminuir a quantidade conforme a demanda apresentada;
5.4 - As empresas deverão apresentar documentação de vistoria no Inmetro a fim
de verificar a qualidade para a execução dos serviços;

5.5 - deverão manter seguro de responsabilidade civil para o serviço que será
prestado;

5.6 — as empresas e motoristas deverão manter cadastro atualizado junto à
Secretaria de Educação durante a vigência de todo o processo;
5.7 - qualquer alteração em relação à empresa deve ser notificado à Secretaria de
Educação imediatamente;

5.8 - A execução dos serviços de transporte escolar de alunos será diária, nos dias

letivos e nos itinerários determinados pela Secretaria Municipal de Educação,
respeitando o horário de início e final das aulas.

5.9 - A contratada deverá obedecer as paradas e os horários de saídas e chegadas
aos pontos de embarques/desembarques, atinente as linhas e trajetos
preestabelecidos no ato convocatório e no respectivo contrato.

'l/Q
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5.10 - 0(s) veículo(s) destinado(s) a execução do objeto deverá(ão) ser de
proprieclade(s) da empresa.

5.11 - 0(8) veículo(s) deverá(ão) possuir faixa horizontal, amarela, contínua de 40
(quarenta) centímetros de largura, envolvendo a extensão das laterais e traseira do
veículo, a meia altura, na qual se inscreverá: "ESCOLAR".

5.12- No caso de necessidade de manutenção ou reparos, apresentar veículo(s)
substituto(s) nas mesmas condições previstas e imediata comunicação por escrito
ao setor de transporte da Secretaria Municipal de Educação.

5.13 - 0(s) condutor(es) do(s) veículo(s) destinado(s) ao transporte escolar
deverá(ão) ter idade(s) superior a vinte e um anos, e ser(em) habilltado(s) mínimo na
categoria "D".

5.14 - 0(s) veículo(s) utilizado(s) no Serviço de Transporte de Escolares somente

poderão ser dirigidos por motorísta(s) legalmente habilitado(s) e devidamente
cadastrado(s) na Secretaria Municipal de Educação.
5.15 - A Contratada para a prestação do Serviço de Transporte de Escolar deverá

respeitar as disposições legais e regulamentares, bem como facilitar por todos os
meios, a fiscalização da execução dos serviços pela Secretaria Municipal de
Educação.

5.16 - Manter o(s) veículo(s) em boas condições de tráfego e em perfeitas condições
de funcionamento, conservação, limpeza e segurança.
5.17 - 0(s) veículo(s) destinado(s) a execução do transporte escolar deverão sofrer

revisão periodicamente, para que possam assim oferecer um serviço satisfatório,
bem como seguro e confiável aos seus usuários.

5.18 - O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada

item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo
as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.

5.19 - A contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

>
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5.20 - Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a execução
do Contrato, documentos que comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

6.

CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. A empresa vencedora do certame deverá prestar os serviços, conforme previsto nos
itens 5.1 a 5.20.

6.2. Todo mês, até o 05° (quinto) dia útil, a empresa deverá apresentar relatório com a
quilometragem juntamente com a nota para fins de pagamento, com a comprovação da
regularidade fiscal e trabalhista.

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1.0 contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado
pela Secretaria de Administração desta municipalidade, juntamente com a Comissão
de Transporte Escolar municipal.
Planalto - PR, 16 de fevereiro de 2022.

'VIúaJL Aj ÂiAÍní)
Marli Salete Dieckel de Lima

Secretária de Educação

T

Renato Sangalli
Fiscal das Rotas

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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ANEXO - Descrição das linhas e percursos, veículos, motoristas, pertinente a
execução dos serviços de transporte escolar e demais Informações.
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

EST.

OBJETO: Seleção de proposta objetivando a contratação de empresa especializada
para execução do serviço de transporte de alunos residentes no interior do município
de Planalto - PR até as escolas da cidade e escolas nuclearizadas, com o objetivo
de atender exclusivamente as necessidades de transporte dos alunos que
freqüentam Educação Infantil (pré-escolar), Ensino Fundamental. Ensino Médio,
Educação de Jovens e Adultos, residentes no Município de Planalto, na linha Centro

Novo e Linha Barra Grande, mediante processo (icitatório, com previsão para
prestação parcelada, conforme calendário escolar, durante a vigência do contrato,
conforme necessidade desta Secretaria, observadas as características e demais
condições definidas no edital e seus anexos.

LOTE 01: DisDonIbIlizar para fixeriição rins QPn/irnc ni (um)

ri?m

capacidade mínima: 31 (trinta e um)lugares.
VEÍCULO 01:

N° RENAVAN DO VEÍCULO:

OUANT. DE LUfíARFR-

NOME DO CONDUTOR:

NÚMERO DA HABILITAÇÃO:

CA TEGORIA

LINHA

QUANT.

DISCRIMINAÇÃO

01

36.000

Prestação de serviço de transporte escolar nos

Km

seguintes trajetos:

- Manhã: Saída: Barra Grande. Santa Cecília, Linha

Sangalli, Linha Formosa. Linha Bico da Anta, Colégio
Estadual José de Anchieta. Escola Municipal Láudio
A. Escola Municipal Laudio B. Colégio Estadual João
Zacco.

Retorno 11:20 horas: Láudio A . Láudio B. Colégio
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Estadual José de Anchieta, Colégio Estadual João
Zacco, Bico da Anta, Linha Formosa, Linha Sangallí,
Santa Cecília, Colégio Barra Grande, cemitério Barra

Grande, Linha Jair de Quadros, Cinco Esquinas, Até
Linha Do Ticho, L. Langue. Retorno Colégio Barra
Grande.

Tarde: Saída do Colégio Barra Grande, cemitério

Barra Grande, Linha Ticho, Linha Langue. Máximo
90 km por dia.

LOTE 02: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com
capacidade mínima: 36 (trinta e seis) lugares.
VEÍCULO 01:
N® RENAVAN DO VEÍCULO:

QUANT. DE LUGARES:

NOME DO CONDUTOR:

NÚMERO DA HABILITAÇÃO:

CATEGORIA

LINHA

QUANT.

DISCRIIVIINAÇAO

01

36.000

Prestação de serviço de transporte escolar nos

Km

seguintes trajetos:

- Manhã: Saida: Centro Novo, Linha Haskel, Km 40,

Posto Saúde Centro Novo, Seguindo BR 163 até
Planalto entrada pelo trevo do Airton, Colégio
Estadual José de Anchieta, Escola Municipal Láudio
A, Láudio B, APAE, Colégio Estadual João Zaco.

Retorno Saída: Escola Municipal Láudio A, Láudio B,

Colégio Estadual José de Anchieta, APAE, Colégio
Estadual João Zacco, Trevo Airton, Seguindo BR
163 Até Centro Novo, Linha Masquei, Km 40 , Posto
Saúde Centro Novo.

Tarde 12;45h Saída: Posto Saúde Centro Novo,
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Seguindo BR 163 até Planalto no Trevo do Aírton,
Colégio Estadual José de Anchieta, Escola Municipal
Láudio A, Láudio B, APAE, Colégio Estadual João
Zacco.

Retorno 17 horas saída; Escola Municipal Láudio A,
Láudio B, Colégio Estadual José de Anchieta, APAE.
Colégio Estadual João Zacco, Trevo do Aírton,
seguindo pela BR 163 até o Posto de Saúde de
Centro Novo.

Máximo 90 km por dia.

Condições de Execução do Objeto: Conforme discriminado no item 06, do termo
de referência.

Forma de Pagamento: A vista, conforme definido no edital.

Prazo de Execução dos Serviços e Vigência do Contrato: 24 (vinte e quatro
meses) após a assinatura do contrato.

Local e data

Assinatura e Identificação do
Responsável Legal e da Empresa
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SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR N" 12^2018, EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2018, CELEBRADO ENTRE O
município de planalto e transportes coletivos
BIAZUS LTDA.

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
vinte e dois, o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu
Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS BONI e TRANSPORTES COLETIVOS BIAZUS LTDA,

neste ato representado por seu Administrador o Sr. LUIZ BIAZUS, resolvem em

comum acordo reajustar os preços do contrato administrativo n° 122/2018, firmado
entre as partes em data de 16 de abril de 2018, cujo objeto é Contratação de empresa
especializada para execução do serviço de transporte de alunos residentes no interior
do município de Planalto - PR até as escolas da cidade e escolas nuclearizadas, com o
objetivo de atender exclusivamente as necessidades de transporte dos alunos que
freqüentam Educação Infantil (pré-escolar). Ensino Fundamental, Ensino Médio,
Educação de Jovens e Adultos, residentes no Município de Planalto, nos seguintes
termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do aumento do preço de custo para execução

dos serviços objeto deste contrato, fica alterada a cláusula primeira (do objeto), do
Contrato n° 122/2018, Edital Pregão Presencial n° 037/2018, aumentando o valor
unitário do objeto, passando a partir desta data para o valor urütário conforme
abaixo:

- linha 1 do lote 007 de R$4,00 (quatro reais) para R$4,76 (quatro reais e setenta e seis
centavos;

Totalizando o valor total da contratação na importância de R$ 319.520,72 (trezentos e
dezenove mil quinhentos e vinte reais e setenta e dois centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições

estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.
E, para validade do que pelas partes foi pactuado,firma-se
este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

L\j \ 1 C.
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Sexto Termo Aditivo Contrato Administrativo 122/2018.
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Planalto-PR, 16 de Fevereiro de 2022.

DE: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a

Seleção de proposta objetivando a contratação de empresa especializada para
execução do serviço de transporte de alunos residentes no interior do município de
Planalto - PR até as escolas da cidade e escolas nuclearizadas, com o objetivo de
atender exclusivamente as necessidades de transporte dos alunos que freqüentam
Educação Infantil (pré-escolar), Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de
Jovens e Adultos, residentes no Município de Planalto, na linha Centro Novo e Linha

Barra Grande, mediante processo lícitatório, com previsão para prestação parcelada,
conforme calendário escolar, durante a vigência do contrato, conforme necessidade

desta Secretaria, observadas as características e demais condições definidas no
edital e seus anexos, encaminhamos;

PARA:

Secretaria de Finanças;
a fins de indicação de recursos de ordem orçamentária
para fazer frente à despesa;

PARA:

Departamento de Materiais e Compras;
a fins de elaboração da minuta do instrumento
convocatório da licitação;

PARA:

Departamento Jurídico;

a fins de análise e indicação da modalidade a ser
adotada.

Cordialmente,

Lo>l C..^OcO'T
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

ry f

tCÍ

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001 -16

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101

E-mail: planalto@planaito.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 17 de fevereiro de 2022.

Secretaria de Finanças
Prefeito Municipal

DE:

PARA:

Senhor Prefeito,

Em atenção a solicitação visando a Seleção de proposta objetivando a
contratação de empresa especializada para execução do serviço de transporte de
alunos residentes no interior do município de Planalto - PR até as escolas da cidade
e escolas nuclearizadas, com o objetivo de atender exclusivamente as necessidades

de transporte dos alunos que freqüentam Educação Infantil (pré-escolar), Ensino
Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, residentes no
Município de Planalto, na linha Centro Novo e Linha Barra Grande, mediante
processo licitatório, com previsão para prestação parcelada, conforme calendário
escolar, durante a vigência do contrato, conforme necessidade desta Secretaria,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus
anexos., expedido por Vossa Excelência nesta data de 16 de fevereiro de 2022.

vimos por meio deste, informar que a despesa decorrente do referido processo
observadas as características e demais condições, especificações, valores e
quantidades, definidas no edital e seus anexos, não comprometem os recursos
mínimos destinados à todas as secretárias, conforme pedido exarado pela
Secretária Marli Salete Dieckel de Lima, no valor total de R$ 342.720,00 (trezentos
e quarenta e dois mil setecentos e vinte reais). Sendo que o pagamento será
efetuado através das Dotações Orçamentárias:
DOTAÇÕES
Exercício
da

Conta da

Funcional prográmáticá

despesa

Fonte de

Natureza da

Grupo dá

recurso

despesa

fonte

despesa
2022

01180

07.121.12.361.1201.2038

103

3.3.90.33.00.00 Do Exercício

2022

01190

07.121.12.361.1201.2038

104

3.3.90.33.00.00 Do Exercício

2022

01200

07.121.12.361.1201.2038

107

3.3.90.33.00.00 Do Exercício

Cordialmente,

JONES ROBERTO KINNER
Contador

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças

C.l. RG N° 3.654.820-7 - PR

coil

)Prefeitura Municipal de Planalto -2022 )
Saldo das contas de defesa
Calculado em:03/03/2022

Ôrgâo/Unidade/Prqeto ou Atwdade/Conta Oe despesa/Fonte de recurso < F. PADRÃO/ORIG/APL/DES/DET)

Valor autorizado

Valor atualizado
1.010474,11

nanamato de &tsirw

>^1.1201.2C»B

MmbiçftidoTranspQrteEscdv

Liqudoerrperthado

1J1047^^
1J10474,11

1Jia474.11

3J.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM UXOMOÇÃO
01170

E

00000 OOOCfOI/OZ/OOW Recursos Ordinários (Livres)

01180

E

00103 0103/01/01/00ít)0 5% sobre Transferências ConsBtuciottís FUNDEB

01190

E

00104 OIOt/DI/OI/OOOO Demas Impostos VincUadosà Educação Básica

01200

E

00107 0107/9g)01/Cl(VCO Sdário-Educação

01200

EA 00107 0107/99^)1/0000 Sdário-Educação

Critérios de seleção:
Data do cálctJo: 03/03/2022

Órgão entre:07e07
Unidade entre: 121 e 121

Tipo: 2
Ordem:038

Nabjreza de despesa entre: 3.3.9033.00.80e 3.3.9033.00.00
Fonte de recurso entre: 00000 e 00107

"^ Eiritidopw: CADASTRO DE PPA,na wrsão:5528z
•

E - Grupe da fonte doexercicio/ EA - Grupo da fonte de eiercicics anteriores

03'03«)22 16:02:57
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO N°•—/2022
MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
1-PREÂMBULO:

1.1- O MUNICIPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela
Portaria n° 002/2022, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr.
Luiz Carlos Boni, de conformidade com a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas
alterações, Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiarlamente a Lei
n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações. Lei Complementar 123/06 e demais
legislações aplicáveis, torna pública a realização de licitação, no dia -/"/2022. às
09:00h Inove )horas, no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de
Assis, n° 1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, nos termos constante no item 2 do presente instrumento, nas condições
fixadas neste Edital e seus Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE:

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de
habilitação, deverão ser entregues no máximo até às 09:00h (nove) horas do dia -//2022.

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de
Planalto -vvww.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone
(46) 3555-8100 Ramal 210, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao
Departamento de Licitação do Município no endereço acima citado, de segunda a sexta
feira, no horário das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 h.
2 - DO OBJETO

2.1- É objeto desta licitação a Seleção de proposta objetivando a contratação de
empresa especializada para execução do serviço de transporte de alunos residentes no
interior do município de Planalto - PR até as escolas da cidade e escolas
nuclearizadas, com o objetivo de atender exclusivamente as necessidades de

transporte dos alunos que freqüentam Educação Infantil (pré-escolar). Ensino
Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, residentes no Município
de Planalto, na linha Centro Novo e Linha Barra Grande, mediante processo licitatório,
com previsão para prestação parcelada, conforme calendário escolar, durante a
vigência do contrato, conforme necessidade desta Secretaria, observadas as
características e demais condições definidas no edital e seus anexos.
LOTE 01 - Linha Barra Grande

Linha

Objeto

Quant.

Uníd.
| Preço

i

máximo

município de planalto
CNPJ:75.460.526/000M6

município de
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85750-000 PLANALTO - PARANÁ
unitário

Prestação de serviço de transporte
escolar nos seguintes trajetos:

36.000

Km

total

4,76 R$171.360,00

- Manhã: Saída: Barra Grande, Santa

Cecília, Linha Sangalli, Linha Formosa,
Linha Bico da Anta, Colégio Estadual
José de Anchieta, Escola Municipal
Láudio A, Escola Municipal Laudio B,
Colégio Estadual João Zacco.
Retorno 11:20 horas: Láudio A , Láudio
B, Colégio Estadual José de Anchieta,
Colégio Estadual João Zacco, Bico da
Anta, Linha Formosa, Linha Sangalli,
Santa Cecília, Colégio Barra Grande,
cemitério Barra Grande, Linha Jair de
Quadros, Cinco Esquinas, Até Linha Do
Ticho, L. Langue. Retorno Colégio Barra
Grande.

Tarde: Saída do Colégio Barra Grande,
cemitério Barra Grande, Linha Ticho,

Linha Langue. Máximo 90 km por dia.
R$171.360,00

total

LOTE 02- Linha Centro Novo

Objeto

Linha

Quant.

Prestação de serviço de transporte
escolar nos seguintes trajetos:

36.000

Preço

Unid.

Km

máximo

máximo

unitário

total

4,76 R$171.360,00

- Manhã: Saída: Centro Novo, Linha
Flaskel, Km 40, Posto Saúde Centro
Novo, Seguindo BR 163 até Planalto

entrada pelo trevo do Aírton, Colégio
Estadual José de Anchieta, Escola
Municipal Láudio A, Láudio B, APAE,
Colégio Estadual João Zaco.
Retorno Saída: Escola Municipal Láudio
A, Láudio B, Colégio Estadual José de
Anchieta, APAE, Colégio Estadual João
Zacco, Trevo Airton, Seguindo BR 163
Até Centro Novo, Linha Masquei, Km 40
, Posto Saúde Centro Novo.
Tarde

12:45h

Saída:

Posto

Saúde

Centro Novo, Seguindo BR 163

até

Planalto no Trevo do Airton, Colégio
Estadual José de Anchieta, Escola
Municipal Láudio A, Láudio B, APAE,

2)o tJ
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MUNICÍPIO DE

Colégio Estadual João Zacco.
Retorno

17

horas

saída:

|
Escola

Municipal Láudio A, Láudio B, Colégio
Estadual José de Anchieta. APAE,
Colégio Estadual João Zacco, Trevo do
Airton, seguindo pela BR 163 até o
Posto de Saúde de Centro Novo.

[Máximo 90 km por dia.

total

I R$171.360,00

Valor total para a contratação é de R$ 342.720,00 (trezentos e quarenta e dois mil
setecentos e vinte reais).

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 342.720,00 (trezentos
e quarenta e dois mil setecentos e vinte reais), conforme demonstrado no Anexo I, do
presente ato convocatório.
3-DAABERTURA:

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pelo(a)
Pregoeiro (a), a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação
mencionada no preâmbulo deste edital.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR
Praça São Francisco de Assis, n° 1583- Centro - CEP: 85.750-000.
Planalto - PR

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO;

4.1- Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que
atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à
documentação.

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:

a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com o Município de Planalto - PR;

b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;

c) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência,

concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que
não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar
ou contratar com a Administração Pública, ou punidas com suspensão do direito de

licitar e contratar com o Município de Planalto, bem como servidor de qualquer órgão
ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou empresa de que tal servidor
seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.3-^Poderão participar deste Pregão as Interessadas que atenderem a todas as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos e apresentarem os documentos nele

2)'O
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exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de
Notas e Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do
Pregão, devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
4.3.1- As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas.

5 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes):
5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a)
através um representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o

único admitido a intervir no procedimento licitatório no interesse da representada
(conforme modelo).

5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, o
credenciamento será efetuado da seguinte forma:
5.2.1 - No caso de sócio ou proprietário:

5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de Sociedades Empresariais;
5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por
Ações;

5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de
Empresário Individual;

5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo NI);

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar

devidamente credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja
aceito, a apresentação dos seguintes documentos:

5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo
representante legal da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social;

5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação
da condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo III);

Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as
penas da Lei) que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo anexo).
5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabilitação do proponente ou
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desclassificação de sua proposta.
5.4 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a
usufruir do tratamento estabelecido na Lei Complementara n° 123/06, conforme Anexo
VII, as empresas participantes deverão apresentar:
5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresas ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VII.
5.4.2- Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa
iicitante, expedida em no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura desta
licitação.

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1):
6.1- A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE N° 1, deverá
preferencialmente ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, (conforme link:
http://planalto.pr.qov.br/upload/downloads/esProposta.exe). e apresentada na forma
eletrônica em (CD) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser impressa

em 01 (uma) via, devidamente assinada pelo representante legal da Licitante, com
poderes para tanto, redigida e impressa por meio mecânico ou informatizado,
preferencialmente em papel de tamanho A4, timbrado da empresa, ou na falta deste,
em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá ser

elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e preferencialmente
no modelo de proposta de preços (Anexo I) disponibilizada eletronicamente pelo
Departamento de Licitação:

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição
do CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da
licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este
último, para contato e envio de documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na
proposta de preços será considerado como endereço válido para o envio de Atas e
Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado endereço da pessoa responsável
pelo recebimento e envio destes documentos.

b) Preço unitário e total, com, no máximo, 2 (duas) casas após a vírgula, devendo o
preço incluir todas as despesas necessárias para a execução do objeto da presente
licitação, no local indicado pela licitante: em caso de divergência entre informações
contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão ás da
proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os itens do objeto do
edital, será considerado o primeiro.

c) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60
(sessenta) dias e será contado a partir da data do entrega do invólucro contendo a
Proposta de Preços ao Licitador, sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. O prazo de validade da proposta deverá
constar expressamente na proposta de preços sob pena de desclassificação.
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas
necessárias, inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis
para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo
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termo contratual e deve ser elaborada em conformidade com a legislação aplicável e as
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos,

e) Deverá ainda fazer parte Integrante da proposta de preços o Anexo VIII descrição das linhas e percursos, veículos, motoristas, pertinente a execução
dos serviços de transporte escolar, com cópia dos documentos do(s) veiculo(s)
em nome da empresa que serão utilizados para esta licitação.
6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de
que a proponente:

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si
e obteve do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e
reconhece que a tarefa de reunir os documentos solicitados no edital é de

responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar dúvidas com licitador, e que o
mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da sessão marcada para a
licitação.

b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma
proposta totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado.
c) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que
sendo vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e
completo fornecimento do objeto licitado de acordo com as especificações propostas.
6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES

6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste
Edital.

6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer
dispositivo legal vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis.

6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços
ou vantagens baseadas em ofertas das demais licítantes, preço unitário simbólico,
preços irrisórios ou com cotação equivalente a zero.

6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços,
que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6.1
letra "c".

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item
8 deste edital de licitação.

6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 (do
objeto) e no anexo I (proposta de preços).
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7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

7.1- No locai, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes
credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro (a)
ou equipe de apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02
(dois) envelopes fechados, distintos e numerados de I e II na forma dos subitens
abaixo:

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
município de PLANALTO

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N°. --/2022

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PLANALTO

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N°. —/2022
8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de
todas as licitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro (a), que dirigirá a sessão,
após abertura da mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no
item 5 deste edital, de cada licitante, não admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas
não previamente credenciadas.

8.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro (a)
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas
novas licitantes ao certame.

8.3- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a) Pregoeiro
(a) concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento

dos representantes das licitantes, tal como previsto no item 5 do edital, exame este
iniciado antes da abertura da sessão.

8.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de
credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro (a) promoverá a
abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando
todas as suas folhas.

8.5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro (a).
9-DA HABILITAÇÃO.
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9.1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO(ENVELOPE N° II):
9.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e
conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
9.2.1- Da Regularidade Fiscal

9.2.1.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, com
data de emissão não superior a 60(sessenta) dias;
9.2.1.2 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS):

9.2.1.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais E A Dívida Ativa Da

União, expedida pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

9.2.1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda,
do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

9.2.1.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;
9.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira

9.2.2.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará
apenas a certidão expedida até 60(sessenta) dias antes da abertura das propostas.

9.2.2.2- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta;

9.2.2.2.1 - Em caso de MEI o Balanço Patrimonial pode ser substituído pela
Declaração Anual SIMEI do ultimo exercício.

9.2.2.2.2 — Empresas constituídas dentro do ano vigente que não possuem balanço
patrimonial, deverão apresentar declaração do Contador responsável com número do
CRC (Conselho Regional de Contabilidade), com assinatura reconhecida firma em
cartório (ou em atendimento ao art. 3°, Inciso I da Lei n°13.726/2018), atestando a boa
situação financeira da empresa licitante..

9.2.3- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n° 12.440
de 7 de iulho de 2011.

9.2.4- Da Qualificação Técnica para habilitação na data de abertura do certame:
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9.2.4.1 - Termo de autorização semestral destinado à condução coletiva de escolares
expedido pelo órgão de transito, nos termos do Artigo 136, da Lei 9.503/97 do Código
de Trânsito Brasileiro - CTB;
9.2.4.2 - Certificado de Registro e Licenciamento do(s) Veículo(s) que realizará(ão) os
Serviços do Transporte Escolar EXPEDIDO EM NOME DA EMPRESA;

9.2.4.3 - Cópia da Carteira Nacional de Habilitação, sob a especificação o condutor
deverá estar enquadrado na categoria D ou E;
9.2.4.4 - Extrato de Débito do(s) Veículo(s), emitido pelo Departamento de Transito DETRAN;

9.2.4.5 - Certificado de Inspeção Veicular/Laudo de vistoria que deverá ser emitido por
entidade credenciada pelo INMETRO e homologada pelo Departamento Nacional de
Transito - DENATRAN, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias;
9.2.4.6 - Cópia da APÓLICE DE SEGURO de Responsabilidade Civil para passageiros
transportados, com garantia única, contendo a placa do veículo a que se refere, sendo
os seguintes valores:
9.2.4.8.1) - para veículos com capacidade igual ou superior a
18(dezoito) passageiros: mínimo de R$2.742.581,14 (dois milhões
setecentos e quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e um reais e
quatorze centavos);
9.2.4.6.2) - para veículos com capacidade inferior a 18 (dezoito)
passageiros: mínimo de R$800.000,00 (oitocentos mil reais);
9.2.4.6.3) - em todos os veículos, as apólices também devem
prever a cobertura de SEGURO CONTF^ TERCEIROS, com
valor mínimo de R$100.000,00(cem mil Reais);
9.2.5 - Documentos Complementares:

9.2.5.1 - Declaração de Idoneidade (anexo IV)

9.2.5.2 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal (anexo V);

9.2.5.3 - Declaração de que conhece os trajetos a serem executados e de
disponibilidade de veículo para tal linha.(Modelo Anexo VI).

9.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento:

9.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial
ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio,
mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em
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papel termo- sensível (Fac - simíle).

a) serão aceitas apenas cópias legíveis;

b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou
rasuradas;

c) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de
inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há
menos de 60(sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

9.3.2- 0(a) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a
empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou
circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, §
5°, da Lei n° 8.666/93.

9.3.3- As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua
ocorrência, fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32,
parágrafo 2°, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores;
9.3.4- As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e
deverão ser apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade,
terão suas autenticidades confirmadas pela Comissão de Licitação, através de
conferência no respectivo "site" de emissão.
9.3.5- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que
desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou
qualquer outro que contrarie as disposições contidas neste Edital.
9.3.6- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que
autenticada por cartório ou por membros da comissão de licitação.

9.3.7- Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão
deverão ser apresentados em até 01 (um) dia útil anterior à data prevista para a
abertura dos envelopes, evitando assim, situações que atrasem o procedimento do
certame. A autenticação, quando feita pelos membros da comissão de licitação do
Município de Planalto - PR, poderá ser efetuada, em horário de expediente, na sala de
licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - PR. situada na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583 - Centro, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:30

às 17:30 h., sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame,
desde que acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferências
necessárias.

9.3.8- O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da
habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente
faturará e fornecerá o objeto da presente licitação.
9.3.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-
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se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração
das propostas de preço.

10-DO JULGAMENTO:

10.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das
propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto á classificação das propostas, ao critério
do MENOR PREÇO POR LOTE.

10.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das
propostas de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de

lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e
exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.

10.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a
consulta de preços. Quando convocado pelo(a) Pregoeiro (a), o licitante desejar efetuar
ligações para consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for
o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para
aquele item.

10.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em
primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente
Edital.

10.2- Etapa de Classificação de Preços:

10.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.
10.2.2- 0(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes
apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e
os respectivos valores ofertados.

10.2.3- 0(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem
crescente, de todas as licitantes.

10.2.4- 0(a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada
lote e aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e

superiores em até 10 %(de2 por cento), relativamente á de menor preço, para que seus
autores participem dos lances verbais.

10.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de
lances verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor
preço, multiplicado por 1,10(um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.

10.2.5- Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas
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condições definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro (a) classificará as melhores
propostas, até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
10.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem
propostos pelos representantes das llcitantes classificadas, lances verbais estes que
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes,
ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da
menor proposta escrita ofertada.

10.2.7- 0(a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das íicitantes classificadas
(para os lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da
proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo seqüencialmente, em
ordem decrescente de valor.

10.2.8- O Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de
acordo com o item a ser adquirido.
10.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
10.2.10- A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando
convocado pelo(a) Pregoeiro (a), implicará na exclusão da licitante das rodadas
posteriores de oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta
registrada para classificação, na final da etapa competitiva.
10.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

10.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a)
Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor,
decidindo motivada e expressamente a respeito.

10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.
10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma
sessão do Pregão.

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro (a)
poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o
melhor preço para a administração.
10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente ás sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital.
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10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos
neste Pregão;

10.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.
10.3- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO EMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL
123/06.

10.3.1 - Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro
empresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão
observados o seguinte:
a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa
que não estiver amparada por esta lei complementar.
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar novo lance de preço após a notificação por parte do
Pregoeiro (a), sob pena de preclusão.
c) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou ERRs remanescentes, na ordem
ciassificatòria, para o exercício do mesmo direito.
d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e empresas

de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea "b", será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor
oferta.

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea "b", o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

10.4- ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E
ADJUDICAÇÃO.
10.4.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Rregoeiro (a) anunciará a
abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.
10.4.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste edital, serão inabilitadas.
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10.4.3- As mícroempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.

10.4.4- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro
empresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, caso
apresente alguma restrição pertinente á documentação de regularidade fiscal, para a
devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa.

Parágrafo Único - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

10.4.5- Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a)
Pregoeiro (a), na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de
existência de recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da
regularidade dos atos procedimentais.

10.4.6- Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro (a)
examinará a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e,
em caso positivo, verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor, o(a) Pregoeiro (a)
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
10.4.7- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos;

10.4.8- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as
licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais
apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida para
habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a)
Pregoeiro (a), sua equipe de apoio.

10.4.9- Os envelopes com os documentos relativos á habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a), devidamente
lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse
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fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo
esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.

10.4.10- Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de

sua interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro (a), a adjudicação do objeto da licitação à
licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade

Competente do Municipio de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão
quanto à contratação.

11- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
11.1- A execução dos serviços de transporte escolar de alunos será diária, nos dias
letivos e nos itinerários determinados pela Secretaria Municipal de Educação,
Independentemente das condições meteorológicas, respeitando rigorosamente o
horário de início e final das aulas.

11.2- A contratada deverá obedecer as paradas e os horários de saídas e chegadas
aos pontos de embarques/desembarques, atinente as linhas e trajetos
preestabelecidos no ato convocatório e no respectivo contrato.
11.3- Fica expressamente proibido aos condutores de veículos de transporte escolar,
embarcar e desembarcar os alunos fora dos pontos pré-determinados pela Secretaria
Municipal de Educação.

11.4- 0(s) veículo(s) destinado(s) a execução do objeto deverá(ão) ser de
propriedade(s) da empresa.

11.5- 0(s) veículo(s) deverá(ão) possuir faixa horizontal, amarela, contínua de 40
(quarenta) centímetros de largura, envolvendo a extensão das laterais e traseira do
veículo, a meia altura, na qual se inscreverá: "ESCOLAR".

11.6- 0(s) condutor(es) do(s) veículo(s) destinado(s) ao transporte escolar deverá(ão)
ter idade(s) superior a vinte e um anos, e ser(em) habilitado(s) mínimo na categoria "D
ou E".

11.7- 0(s) veículo(s) utilizado(s) no Serviço de Transporte de Escolares somente
poderão ser dirigidos por motorista(s) legalmente habilitado(s) e devidamente
cadastrado(s) na Secretaria Municipal de Educação.

11.8- Manter o(s) veículo(s) em boas condições de tráfego e em perfeitas condições de
funcionamento, conservação, limpeza e segurança.
11.9- 0(s) veícuio(s) destinado(s) a execução do transporte escolar deverão sofrer
revisão periodicamente, para que possam assim oferecer um serviço satisfatório, bem
como seguro e confiável aos seus usuários.
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11.10- No caso de necessidade de manutenção ou reparos, apresentar veículo(s)
substituto(s) nas mesmas condições previstas e imediata comunicação por escrito a
Secretaria Municipal de Educação.

11.11- É de responsabilidade da contratada providenciar meio alternativo de transporte
em caso de acidente, falha mecânica, elétrica, hidráulica, quebra ou qualquer outra
situação que impeça a conclusão dos serviços.
11.12- A Contratada para a prestação do Serviço de Transporte de Escolar deverá
respeitar as disposições legais e regulamentares, bem como facilitar por todos os
meios, a fiscalização da execução dos serviços pela Secretaria Municipal de Educação.
11.13- A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas com a manutenção
dos veículos (mecânica, segurança e limpeza) inclusive motoristas, e que somente
serão utilizados veículos de acordo com o objeto do presente contrato.
11.14- A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas relativas ao
pagamento de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como
imposto e taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes
de mão de obra, combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais
e equipamentos correrão pôr conta da Contratada, assim como as despesas referentes
aos seguros, bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua
conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato.
11.15- O transporte deverá ser exclusivamente para alunos cadastrados no Cadastro
Municipais de Alunos, sendo vedado o transporte de terceiros, arcando com as
conseqüências civis e criminais decorrentes de qualquer dano causado aos
passageiros.
11.16- A CONTRATADA será civil e criminalmente responsável por todo e qualquer
acidente ou danos causados aos usuários estudantes ou a terceiros, na execução dos
serviços contratados, inclusive pagamento de indenizações devidas.
11.17- As empresas contratadas deverão, sempre que solicitadas pela Secretaria
Municipal de Educação, fornecer informações como: Planilhas de custos, dos
condutores, dados dos veículos, informações sobre a empresa, etc. Sendo que estas

informações serão utilizadas para alimentar o sistema SIGET - SISTEMA DE GESTÃO
DE TRANSPORTE ESCOLAR.

11.18- O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item.
Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA:
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12.1- DAS SANÇÕES POR DESCUIVIPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTRATUAL;

12.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência
dela, poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
12.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de
desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as
penalidades dos itens seguintes;
12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar,
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;

12.1.1.3-A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
12.1.1.4- 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no
caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de
contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos
prazos e condições estabelecidas neste Edital;
12.2-

DAS

SANÇÕES

POR

INADIMPLÊNCIA

DO

CONTRATO

-

FASE

CONTRATUAL

12.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.

12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções
legais, a saber:
a) Advertência;

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de
impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

12.2.3- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, as multas
cabíveis, a saber:
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a) Ocorrendo atraso, ou não realização da prestação de serviços de transporte escolar,
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso ou não realização do serviço.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
c) 10%(dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados
da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da

administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis.
13- DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO

13.1- DO REAJUSTE OU CORREÇÃO MONETÁRIA; procedimento que visa à
estabilidade das condições da proposta em razão da ocorrência de variação de certos
índices ou dos custos de produção ou, ainda, dos insumos utilizados, com
periodicidade mínima de 01 (um) ano, regulado pelo art. 40, inciso XI da Lei 8.666/93 e
demais legislações aplicáveis;
13.2- O preço pelo qual serão contratados os serviços previstos na presente licitação
somente poderá ser reajustado na hipótese de ocorrer o reajuste de combustível pelo
Governo Federal, quando deverá solicitar através de requerimento dirigido a Secretaria
Municipal de Educação a qual analisará sobre o valor do reajuste, guardados o valor de
mercado e participação do combustível no custo total. O requerimento deverá estar
acompanhado de documentação comprobatória do reajuste, ex. resoluções de
aumento, notas fiscais de abastecimento, etc.).

13.3- DO REEQUILÍBRIO, também denominado de RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS:
procedimento que visa à estabilidade da relação entre as obrigações da contratada e a
retribuição da Administração, sem periodicidade definida e independentemente de
previsão de cláusula contratual, relacionada á ocorrência de fatos imprevisíveis ou
previsíveis, porém com conseqüências incalculáveis, força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, regulado pelo disposto na Lei n° 8.666/93 (art. 57, § 1°; 58,1, §§ 1° e 2°, e
65,11, 'd', e§6°).

13.4- Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado
com vista á manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sempre
observando os itens do Edital, onde as eventuais solicitações deverão fazer-se
acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível,
porém de conseqüências incalculáveis, bem como, de demonstração analítica de seu
impacto nos custos do contrato e, em conformidade com a Planilha de Custos e
Formação de Preços que deverá acompanhar a solicitação do contratado.

14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15° (décimo
quinto) dia subsequente a execução mensal dos serviços, e mediante apresentação
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da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa
de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.

14.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
Recursos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÕES
Exercício Conta da
da
despesa

despesa
2022

Funcionai programátíca

Fonte de
recurso

Natureza da Grupo da fonte
despesa

.
^
01180 "Q7.121.12.361.1201.2038"
Q7.121.12.361.1201.2038

103

3.3.90.33.00.00 Do
Do Exercício
Exercício
13.3.90.33.00.00

2022

01190

07.121.12.361.1201.2038

104

3.3.90.33.00.00 Do Exercício

2022

01200

07.121.12.361.1201.2038

107

3.3.90.33.00.00

Do Exercício

14.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
14.4- O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA ou representante
legal, previamente credenciado perante a Administração Pública.
14.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências
pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.
14.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já
declinado no preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório,
PREGÃO RESENCIAL n° —/2022.

14.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante.
14.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

15 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
15.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais
deverão estar devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o
prazo especificado no item 15.2, mediante:

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, centro, de 2® a 6^ feira, no horário compreendido
entre as 07h30 e 11 h30 e das 13h30 e 17h30.

b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de
recebimento, não o prazo de postagem;
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15.2- O prazo para impugnação do Edital é de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providencias ou impugnar o ato convocatório.

15.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art
109, da Lei n° 8.666/93.

15.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da
síntese das suas razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o
prazo de 03(três) dias corridos para a apresentação dos memoriais e razões do
recurso.

15.5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a) Pregoeiro
(a) concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para
apresentação das correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista imediata dos autos.

15.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusào do direito
de recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente
no final da sessão do pregão.
15.7- Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivos.
15.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

16 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
16.1-0 prazo de execução do Contrato será até 30/03/2024.
16.2- O prazo de vigência do Contrato será até 30/03/2024.

16.3- O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá ser prorrogado
por igual período, deste que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57,
Inciso II, da Lei Federai n° 8.666/93 e suas alterações.

17 - DA CONTRATAÇÃO
17.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de
contrato celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de
CONTRATANTE, e a licitante vencedora que será denominada de CONTRATADA, a
qual observará todas as normas legais e regulamentares, além das previstas neste
Edital e seus Anexos.
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17.2-A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão,
será formalizada por intermédio de instrumento contratual.

17.2.1- As condições de prestação de serviço constam no presente Edital, e poderão
ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
17.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito
para, no prazo de 05(cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta.

17.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64 § 1° da Lei n °
8.666/93.

17.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato.
17.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nos
termos do art. 64,§ 1°, da Lei n.° 8.666, de 1993.

17.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para
assinatura do contrato, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos requisitos
de manutenção da habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4°, inciso
XXIII, da Lei n.° 10.520/02.

17.5.1- Até a efetiva celebração do contrato com o adjudicatário, a retomada do
procedimento licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente
apresentadas pelas licitantes e o disposto no art. 4°, XXIII, da Lei n.° 10.520/02, sem
prejuízo da aplicação das penalidades previstas, cabíveis às licitantes que não
cumprirem os compromissos assumidos no certame.

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1- Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando
solicitados, pelo Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR.

18.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos
membros da Comissão de Licitação e proponentes presentes.

18.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei
10.520, Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao
editai, são complementares entre si.

18.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação,
parcial ou totalmente, sem que caiba á(s) proponente(s) o direito de qualquer
reclamação ou indenização.
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19-ANEXOS DO EDITAL

19.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo:
ANEXO í - Proposta de Preços (arquivo digital);
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade;

ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do
Artigo 7° da Constituição Federal;
ANEXO VI - Modelo de declaração de que conhece os trajetos e disponibilidade de
veículos para a execução do transporte escolar;
ANEXO VII - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP
ANEXO VIII -Modelo descritivo das linhas e percursos, veículos, motoristas, pertinente
a execução dos serviços de transporte escolar;
ANEXO IX - Minuta de Contrato;

Planalto-Pr.,- de março de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL N° —/2022
ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICIPIO:

Credenciamos o(a) Sr.(a)
, portador(a) da
e CPF sob n°

cédula

de identidade sob

n°
,
A participar do procedimento íicitatórío, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL
N° —12022, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal
da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer
lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem
necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:
RG/CPF

CARGO

23
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PREGÃO PRESENCIAL N° —/2022

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

EST.

O representante legal da empresa
,

na

qualidade

de

Proponente

do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° —72022,
instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida
empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital
de licitação.
Por ser a expressão da verdade,firmamos a presente.

Local e data

NOME:
RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° ---/2022

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° —/2022,
instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar
ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser a expressão da verdade,firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF
CARGO

PREGÃO PRESENCIAL N° ---/2022

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII
DO ARTIGO T DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

25
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PROPONENTE:
CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade

de PREGÃO PRESENCIAL N° —/2022, por seu representante, declara, na forma e sob
as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação
pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n® 6.544, de 22 de novembro de

1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se
refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal.
Por ser a expressão da verdade,firmamos a presente.

Local e data

NOME:
RG/CPF
CARGO

PREGÃO PRESENCIAL N° —12022

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE QUE CONHECE OS TRAJETOS A SEREM
EXECUTADOS E DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO
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PROPONENTE:
CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade

de PREGÃO PRESENCIAL N° —/2022, por seu representante, declara, conhecer os
trajetos a serem executados, e todas as suas condições, e possuir em disponibilidade
os veículos e pessoal capacitado para a execução dos serviços de transporte escolar
do Município de Planalto - PR.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:
RG/CPF
CARGO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

PREGÃO PRESENCIAL N° —/2022

ANEXO VII - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do llcitante ser uma ME ou
EPP)

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

EST.

O representante legal da empresa
,

na

qualidade

de

Proponente

do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° —/2022,

instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que
estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito
do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:
RG/CPF

CARGO
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ANEXO Vil! - Descrição das linhas e percursos, veículos, motoristas, pertinente a
execução dos serviços de transporte escolar e demais Informações.

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

EST.

OBJETO: Seleção de proposta objetivando a contratação de empresa
especializada para execução do serviço de transporte de alunos residentes no
Interior do município de Planalto - PR até as escolas da cidade e escolas
nuclearizadas, com o objetivo de atender exclusivamente as necessidades de
transporte dos alunos que freqüentam Educação Infantil (pré-escolar). Ensino
Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, residentes no
Município de Planalto, na linha Centro Novo e Linha Barra Grande, mediante
processo licitatório, com previsão para prestação parcelada, conforme calendário
escolar, durante a vigência do contrato, conforme necessidade desta Secretaria,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus
anexos.

LOTE 01: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veiculo com
capacidade mínima: 31 (trinta e um)lugares.
VEICULO 01:

RENAVAN DO VEÍCULO:

QUANT. DE LUGARES:

NOME DO CONDUTOR:

NÚMERO DA HABILITAÇÃO:^

CATEGORIA

LINHA

QUANT.

DISCRIMINAÇÃO

01

36.000
Km

Prestação de serviço de transporte escolar nos
seguintes trajetos:
- Manhã: Saída: Barra Grande, Santa Cecília, Linha

Sangalli, Linha Formosa, Linha Bico da Anta, Colégio
Estadual José de Anchieta, Escola Municipal Láudio
A, Escola Municipal Laudio B, Colégio Estadual João
Zacco.

Retorno 11:20 horas: Láudio A , Láudio B, Colégio
Estadual José de Anchieta. Colégio Estadual João

Zacco, Bico da Anta, Linha Formosa, Linha Sangalli,

lOr''

/ r--

V4/

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ;75.460.526/000M6

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101

E-mail: planalto@planaÍto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

MUNICÍPIO DE
Ml /Va4«A '•1»'*
'

Santa Cecília, Colégio Barra Grande, cemitério Barra
Grande, Linha Jair de Quadros, Cinco Esquinas, Até
Linha Do Ticho, L. Langue. Retorno Colégio Barra
Grande.

Tarde: Saída do Colégio Barra Grande, cemitério
Barra Grande, Linha Ticho, Linha Langue. Máximo
90 km por dia.
LOTE 02: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com
capacidade mínima: 36 (trinta e seis) lugares.
VEICULO 01:

N° RENAVAN DO VEÍCULO:

QUANT. DE LUGARES:

NOME DO CONDUTOR:

NÚMERO DA HABILITAÇÃO:_
LINHA

QUANT.

01

36.000

Km

CATEGORIA

DISCRIMINAÇÃO
Prestação de serviço de transporte escolar nos
seguintes trajetos:
- Manhã: Saida: Centro Novo, Linha Haskel, Km 40,
Posto Saúde Centro Novo, Seguindo BR 163 até
Planalto entrada pelo trevo do Airton, Colégio
Estadual José de Anchieta, Escola Municipal Láudio
A, Láudio B, APAE, Colégio Estadual João Zaco.
Retorno Saída: Escola Municipal Láudio A, Láudio B,

Colégio Estadual José de Anchieta, APAE, Colégio
Estadual João Zacco, Trevo Airton, Seguindo BR
163 Até Centro Novo, Linha Masquei, Km 40 , Posto
Saúde Centro Novo.

Tarde 12:45h Saída: Posto Saúde Centro Novo,

Seguindo BR 163 até Planalto no Trevo do Airton,
Colégio Estadual José de Anchieta, Escola Municipal
Láudio A, Láudio B, APAE, Colégio Estadual João
Zacco.

Retorno 17 horas saída: Escola Municipal Láudio A,
Láudio B, Colégio Estadual José de Anchieta, APAE,
Colégio Estadual João Zacco, Trevo do Airton,
seguindo pela BR 163 até o Posto de Saúde de
Centro Novo.

Máximo 90 km por dia.

30 1^'
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Condições de Execução do Objeto: Conforme discriminado no item 11, do edital.
Forma de Pagamento: Conforme discriminado no item 14 deste edital.

Prazo de Execução dos Serviços e Vigência do Contrato: Conforme discriminado
no item 16, do Edital de Pregão Presencial de n° —12022.

Local e data

Assinatura e Identificação do
Responsável Legal e da Empresa

município de planalto
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N®

PREGÃO PRESENCIAL N®

/2022

/2022

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE
PLANALTO, com sede à Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, estado do
Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n" 76.460.526/0001-16, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, senhor LUIZ CARLOS BONI, inscrito no CPF sob o n°
747.491.029-2 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro
. inscrita no CNPJ sob o n°
, com sede na cidade de
neste
ato representado pelo(a) Sr.(a)
, portador do CPF n°
, doravante

designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e
suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação
realizada através do Pregão Eletrônico n° —/2022, mediante as seguintes cláusulas e
condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é contratação de empresa especializada para execução do
serviço de transporte de alunos residentes no interior do município de Planalto - PR até
as escolas da cidade e escolas nuclearizadas, com o objetivo de atender
exclusivamente as necessidades de transporte dos alunos que freqüentam Educação
Infantil (pré-escolar), Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e
Adultos, residentes no Município de Planalto, na linha Centro Novo e Linha Barra
Grande, mediante processo licitatório, com previsão para prestação parcelada,
conforme calendário escolar, durante a vigência do contrato, conforme necessidade
desta Secretaria, observadas as características e demais condições definidas no edital
e seus anexos.

LOTE 01 - Linha Barra Grande

Linha|
1

Objeto

Quant.

Unid.

Preço

Preço

máximo

máximo

unitário

total

Prestação de serviço de transporte 36.000
escolar nos seguintes trajetos:
- Manhã: Saída: Barra Grande, Santa
Cecília, Linha Sangalli, Linha Formosa,
Linha Bico da Anta, Colégio Estadual
José de Anchieta, Escola Municipal
Láudio A, Escola Municipal Laudio B,
Colégio Estadual João Zacco.
Retorno 11:20 horas: Láudio A , Láudio

B, Colégio Estadual José de Anchieta,
Colégio Estadual João Zacco, Bico da
Anta, Linha Formosa, Linha Sangalli,

Santa Cecília, Colégio Barra Grande,

,0
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cemitério Barra Grande, Linha Jair de
Quadros, Cinco Esquinas, Até Linha Do

Ticho, L. Langue. Retorno Colégio Barra
Grande.

Tarde: Saída do Colégio Barra Grande,
cemitério Barra Grande, Linha Ticho,

[Linha Langue. Máximo 90 km por dia.
TOTAL
LOTE 02- Linha Centro Novo

Objeto

Prestação de serviço de transporte 36.000
escolar nos seguintes trajetos:
- Manhã: Salda: Centro Novo, Linha
Haskel, Km 40, Posto Saúde Centro
Novo, Seguindo BR 163 até Planalto

entrada pelo trevo do Airton, Colégio
Estadual José de Anchieta, Escola

Municipal Láudio A, Láudio B, APAE,
Colégio Estadual João Zaco.

Retorno Saída: Escola Municipal Láudio
A, Láudio B, Colégio Estadual José de
nchieta, APAE, Colégio Estadual João
Zacco, Trevo Airton, Seguindo BR 163
Até Centro Novo, Linha Masquei, Km 40
, Posto Saúde Centro Novo.
Tarde

12:45h

Saída:

Posto

Saúde

Centro Novo, Seguindo BR 163 até
Planalto no Trevo do Airton, Colégio
Estadual José de Anchieta, Escola
Municipal Láudio A, Láudio B, APAE,
Colégio Estadual João Zacco.
Retorno

17

horas

saída;

Escola

Municipal Láudio A, Láudio B, Colégio
Estadual José de Anchieta, APAE,
Colégio Estadual João Zacco, Trevo do
Airton, seguindo pela BR 163 até o
Posto de Saúde de Centro Novo.

Máximo 90 km por dia.
TOTAL

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente
Contrato, assim como ao Edital n° —/2022 - pregão eletrônico, observadas as
especificações disponibilizadas no Anexo I do referido instrumento.
33
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO
concorda em receber é de R$

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos
concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da

CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa
execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação
da Nota Fiscal, acompanha das CND's FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônico para a conta
bancária da Contratada indicada pela mesma.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O respectivo pagamento somente será efetuado após
efetivo cumprimento das obrigações assumidas decorrentes da contratação, em
especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal n° 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todo mês, até o 05° (quinto) dia útil, a empresa deverá
apresentar relatório com a quilometragem juntamente com a nota para fins de
pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a
CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato,
independentemente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do
recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura
apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências
pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da
irregularidade.

PARÁGRAFO QUINTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do
CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário
de expediente.

PARAGRAFO SEXTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no

MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo
quantitativo de serviços/materiais constantes neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata
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o edital —/2022 - pregão eletrônico e conseqüente contrato, são provenientes dos
recursos livres. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:
DOTAÇÕES
Exercício Contada
da

Funcional prograrhática

despesa

Fonte de

Natureza da Grupo da fonte

recurso

despesa

despesa

'

2022

01180

07.121.12.361.1201.2038

103

3.3.90.33.0Q.Q0
3.3.90.33.00.00

Do Exercício

2022

01190

07.121.12.361.1201.2038

104

3.3.90.33.00.00

Do Exercício

2022

01200

07.121.12.361.1201.2038

107

3.3.90.33.00.00

Do Exercício

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. A CONTRATADA
deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação
especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do
Trabalho).

PARÁGRAFO DÉCIMO - Durante a vigência do contrato, os valores registrados não
serão reajustados.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Somente poderá ocorrer a recomposição de
valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não serão liberadas recomposições decorrentes
de inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, tampouco fato
previsível.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os pedidos de recomposição de valores deverão
ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Somente serão analisados os pedidos de
recomposição de valores que contenham todos os documentos comprobatórios para a
referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Os valores recompostos somente serão repassados
apôs a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do
Termo de Aditamento.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO
A prestação de serviços será realizada conforme calendário escolar da Secretaria
Municipal de Educação, começando a ser executado no ano escolar de 2022 e término
para 30/03/2024.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de vigência do presente contrato é até 30/03/2024.
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QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

RELATIVAS

A

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:

As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição
se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela
Contratada, que deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando
medidas para evitar o desperdício.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso
racional da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das
mudanças de comportamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e
complementos que promovam a redução do consumo de água e que apresentem
eficiência energética e redução de consumo.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.

PARÁGRAFO QUARTO - Repassar a seus empregados todas as orientações
referentes à redução do consumo de energia e Água

PARÁGRAFO QUINTO - Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança
que se fizerem necessários, para a execução dos serviços.

PARÁGRAFO SEXTO - Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão,
evitando o desperdício de água.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre
práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia
elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas
ambientais vigentes.

PARÁGRAFO OITAVO - Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo,
crenças religiosas, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no
quadro da empresa.

PAFIÁGFIAFO NONO - Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais
e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a
prevenção de adversidades ao meio ambiente e á saúde dos trabalhadores e

envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei n° 9.985/00.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os
materiais e/ou insumos que forem utilizados pela empresa na prestação dos serviços,
inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, lâmpadas
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fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumátícos Inserviveis, produtos e componentes
eíetroeietrônicos que estejam em desuso e sujeitos á disposição final, considerados lixo
tecnológico.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não é permitida a emissão de ruídos de alta
intensidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Priorizar a aquisição de bens que sejam
constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Priorizar o aproveitamento da água da chuva,
agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte,
armazenamento e seu aproveitamento;

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Colaborar para a não geração de resíduos e,
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos
sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A contratada deverá observar no que couber, durante
a execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Dar preferência a envio de documentos na forma
digital, a fim de reduzir a impressão de documentos;
a) Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar
preferencialmente a função "duplex" (frente e verso), bem como de papel
confeccionado com madeira de origem legal.
b) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos
em aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água,
lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Armazenar, transportar e destinar os resíduos em
conformidade com as normas técnicas específicas.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições
ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo
estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;

b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao
fornecimento;

c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto
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contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo 1 do Edital do
Pregão Eletrônico n° —/2022 e da Cláusula Primeira deste instrumento;

b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação
obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e
outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;

c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações
decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos trabalhistas;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado,
isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em
decorrência dos mesmos;

f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar
necessário;

g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto
contratado, ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos
entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de
03 (três) dias úteis;

h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital
do Pregão Eletrônico n° —12022, durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na
legislação em vigor, o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja
aceita pela Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não,
conforme estabelece a Lei de Licitações.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada inadimplente será aplicada total ou
parcialmente, ás sanções legais, a saber:
a) Advertência;

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de

impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;

4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado
na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado,
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento)
sobre o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados
da ata de sua convocação;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados
da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;

PARÁGRAFO QUARTO - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas
em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a
Administração Pública e a reincidência na prática do ato conforme discriminado a
seguir:

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado
do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n°
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitandose os infratores às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrativo.

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.

6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.

7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento

üu57

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

município de

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-maíl: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos
nas disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os
acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÁO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE,
independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infringéncia de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do C0NTF5ATANTE, transferir,
caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.

d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos
os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de
suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE,
pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a
data respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n°
8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei n° 8.078, de 11.09.1990 Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial
Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA

será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova
de entrega de documentos ou cartas.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos
Oficiais do Município de Planalto - Pr, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao
disposto no art. 61, § 1°, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
Fica assegurado ao Município de Planalto - Pr o direito de revogar a licitação por
razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente
comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento
somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando da declaração de nulidade de algum ato do
procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se
estende.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera
obrigação de indenizar pela Administração.

PARÁGRAFO QUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente,
impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de
desconstituir os já produzidos.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar
prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.

PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é
o Prefeito Municipal de Planalto - Pr.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de
obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos
com o CONTRATANTE, bem como
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n°
87 da Lei 8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de
todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza
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trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do

CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advirem de prejuízos causados a terceiros.

c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico,
para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação,
competindo ao Contratado a Impressão e assinatura do Instrumento em 02 (duas)

vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal, em até 05(cinco) dias após o seu recebimento.

d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo
Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente,
ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da
entrega das vias originais prevista no item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na
legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n°
8.429/1992), a Lei Federal n° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que
para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de

qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção,
bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital n° —12022 — Pregão Eletrônico e na proposta
apresentada pela CONTRATADA, são
independentemente de transcrição.

partes integrantes deste instrumento,

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos
quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência,
decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais
como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização da execução do objeto contratual se dará de
forma ampla e irrestrita, competindo ao gestor e ao fiscal do contrato o seu exercício;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá ao gestor do contrato, o titular da diretoria de
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gestão de pessoas, promoverem todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das
condições estipuladas neste contrato e ainda:

a)
Propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades
previstas neste contrato e na legislação, no caso de constatar Irregularidade cometida
pela CONTRATADA;

b)
Encaminhar o fato á deliberação superior, com vistas a oficiar aos órgãos
públicos competentes para adoção das medidas corretivas e punitivas aplicáveis, no
caso de haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao erário;
c)
Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes á execução do
objeto contratado;

d)

Atestar as notas fiscais e encaminhá-las á unidade competente

para

pagamento;

e)
Promover o adequado encaminhamento, á unidade competente, das ocorrências
contratuais constatadas ou registradas pelo fiscal para fins de aplicação de penalidades
e demais medidas pertinentes;

f)
Manter controles adequado e efetivo do presente contrato sob sua gestão, do
qual constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle
do saldo contratual, com base nas informações e relatórios apresentados pelo fiscal;
g)
Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao fiscal do contrato, o servidor Jeferson Rech, o
acompanhamento da recebimento do objeto da presente contratação, informado ao
gestor do contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato
e ainda:

a) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinado o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos
observados;

b) acompanhar e fiscalizar o recebimento dos produtos, dirimir as duvidas que surgirem
no curso da sua vigência do contrato e de tudo dar ciência á CONTRATADA, para fiel
execução do contato durante toda a vigência do contrato;

c) sustar, recusar, mandar substituir quaisquer produtos, obras ou equipamentos, que
estejam em desacordo com as especificações técnicas, e as constantes do termo de

referencia, determinando para a correção de possíveis falhas ou substituições de
produtos em desconformídade com o solicitado;

d) conferir a execução do objeto contratual, por ocasião da entrega das notas fiscais ou

equivalentes, devendo aferir os produtos, quando executado satisfatoriamente, para
fins de pagamento;

e) exigir o cumprimento de todos os itens constantes do anexo I do edital, da proposta
da CONTRATADA e das cláusulas deste contrato; e

f) solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que: comprometa a
perfeita execução do contrato; crie obstáculos á fiscalização; não corresponda ás
técnicas ou as exigências disciplinares do órgão; e cujo comportamento ou capacidade
técnica sejam inadequados á execução do contrato, que venha causar embaraço á
fiscalização em razão de procedimentos incompatíveis com o exercício de sua função.

PAFRÁGRAFO QUARTO - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem
reduz a

responsabilidade

da

CONTRATADA, pelos

danos

causados

ao
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E-mail; pianalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de
quaisquer de seus empregados ou prepostos.

PARÁGRAFO QUINTO - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da
CONTRATANTE, não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto
ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta
quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão co-responsabilidade
da CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

PARÁGRAFO SEXTO - Ao contratante não caberá qualquer ônus pela rejeição dos
produtos considerados inadequados pelo gestor.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Por força do contido no art. 68, da Lei n°. 8.666/93, a
contratada, por ocasião da assinatura do contrato, deverá indicar preposto, aceito pelo
gestor deste contrato, para representá-la sempre que for necessária.

PARÁGRAFO OITAVO - Ao preposto da contratada competirá, entre outras atribuições:
a)
b)
c)

Representar os interesses da CONTFÍATADA perante o CONTRATANTE;
Realizar os procedimentos administrativos junto ao CONTRATANTE;
Manter o CONTRATANTE informado sobre o andamento e a qualidade dos

produtos;

d)

Comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do

contrato com os esclarecimentos julgados necessários;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema
eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas
abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou
ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Capanema, estado do Paraná,
não obstante qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA, que em razão disso é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações,
citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Planalto - Pr

PREFEITO MUNICIPAL

de

de 2022.

CONTRATADA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:.

Ju(d2

município de planalto
CNPJI<r 76.460.526/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fone/Fax:(046)3555-8100
85750-000
PLANALTO

PARANÁ

PARECER jurídico

Senhor Prefeito,

Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial,
com vistas à contratação de empresa para execução de transporte escolar em 02

(duas) linhas rurais para atender as necessidades dos alunos do Município de
Planalto-PR, cujas especificações estão estabelecidas em solicitação datada de 10
de fevereiro de 2022, conforme especificações do Termo de Referência.
O Valor de lançamento da presente licitação fora definido através do

valor^ pago atualmente, ante a análise elaborada em pedido de reequilíbrio
econômico financeiro resultante no aditivo juntado à fl. 14, promovido em 15 de
fevereiro de 2022.

3-

Os autos foram devidamente paginados, não havendo o número do

pregão eletrônico a ser realizado.

4.

O procedimento licitatório encontra-se instruído com os seguintes

documentos, no que importa à presente análise:
a) Termo de referência;
b) Despacho do Prefeito Municipal determinando a remessa dos

presentes^ autos ao Contador para indicação de recursos de ordem
orçamentária para garantir a despesa; Remessa à Procuradoria
Jurídica para emissão de parecer jurídico, datado de 16 de fevereiro de
2022;

c) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 17 de
fevereiro de 2022;

d) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato;

Na seqüência, em data de 10 de março de 2022, o processo foi
remetido a esta Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da
minuta de edital elaborada e minuta do contrato, prescrita no art. 38, parágrafo
único, da Lei n° 8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a
municipalidade no controle interno da iegalidade dos atos administrativos
praticados na fase preparatória da licitação.
PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA

ANALISE jurídica

I.

DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

6O pregão consiste em modalidade de licitação instituída pela Lei no
10.520/2002, para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.

7^
Nos termos do parágrafo único do art. 1° do referido diploma legaF,
são considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.

8No caso vertente, pressupõe-se correta a aquisição dos bens
pretendidos com o presente certame, o que viabiliza a adoção do pregão como
modalidade licitatória e o exame dos demais aspectos jurídicos relativos ao certame
proposto.

9.

Na hipótese^ a Administração optou pela utilização do pregão

presencial, em detrimento do eletrônico, não tendo luntado justificativa
oara tanto.

^9.
Saliento que o TCE-PR consolidou o entendimento de que deve
ser dado preferência ao pregão eletrônico, cabendo à Administração
Municipal não só justificar o por que optou por realiza-lo na forma
presencial, mas também demonstrar os benefícios de sua escolha.

A CPL já fora devidamente advertida a respeito deste
posicionamento, o qual está consolidado pelo Acórdão n° 302/21 do TCEPR, datado de 26/03/2021,

12.

Considere-se também, no que concerne especificamente ao Sistema

de Registro de Preços-SRP, que, a par da modalidade concorrência prevista no art.
15, §3°, inc. I, da Lei no 8.666 de 1993, o art. 11 da Lei
10.520, de 2002^
admitiu a^utilização do Pregão para a efetivação do registro de preços para eventual
contratação de bens e serviços comuns.

Importante ressaltar que o Decreto n° 7.892/2013, que regulamenta o

SRP, em seu art. 3°, caput^ fez previsão no mesmo sentido, de maneira que se
pode concluir que a utilização do pregão para registro de preços de bens comuns é
a modalidade licitatória compatível com a legislação pertinente.
' Art. 1° da Lei n° 10.520/2002:''Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de
pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado."

^ An. 11. As compras e corttratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federa! e dos Municipios quando efetuadas pelo
sistema de registro de preços previsto no an. !S da Lei n'8.666, de 21 dejunho de 1993. poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento especifico.
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14.

Por fim, o artigo 2° do Decreto

7.892, de 2003 enumera as

situações nas quais deverá ser adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro
de Preços. Tais hipóteses não são exaustivas, dependendo a utilização de referido
sistema mais do atendimento ao interesse público do que do enquadramento
preciso em uma delas.

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO

15.

O pregão é regido pela Lei no 10.520/2002, o Decreto n® 3.555/2000,

e, subsidiariamente, a Lei no 8.666/93.

16.
Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação
foram estabelecidos no art. 3° da Lei no 10.520/2002, que assim dispõe:
I - a autoridade competente justificará a necessidade de

contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de

habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções
por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com
fixação dos prazos para fornecimento;
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara,
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem a competição;

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das
definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o
orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação,
dos bens ou serviços a serem licitados; e
IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores
do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e
respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o
recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e

sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do
certame ao licitante vencedor.

17.
A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução
dos autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame, ou, se
for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas pela
Administração.
2.1.

Da justificativa da contratação

18.

Sobre a justificativa da necessidade da contratação, extrai-se da

legislação de regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade competente (ou, por
delegação de competência, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente

PARECER JURiDICO

encarregado da contratação no âmbito da Administração)^, a quem cabe indicar os
elementos técnicos fundamentais que o apoiam.

19.

Nos autos, se encontram encartados a justificativa da contratação,

com exposição da sua motivação e dos benefícios dela resultantes, constando no
termo de referência a necessidade de contratação para suprir as necessidades da
Administração Municipal, não tendo este Procurador Jurídico como analisar as

questões de conveniência e necessidade, sendo de responsabilidade de quem às
declarou e solicitou e de quem autorizou a sua compra.
20Verifica-se, ainda, a necessidade de chancela da autoridade
competente à iustificativa apresentada, a fim de aue se possa considerar

atendida a exioência normativa neste Quesito, ao menos no oue tange aos
seus aspectos ^urídico-formais.

21.
E importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes
preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos
motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade

dependerá da efetiva existência dos motivos apresentados. Recomenda-se, por
isso, especial cautela quanto aos seus termos, que devem ser claros, precisos e

corresponder à real demanda do Município, sendo inadmissíveis especificações que
não agreguem valor ao resultado da contratação, ou superiores às necessidades da
municipalidade, ou, ainda, que estejam defasadas tecnológica e/ou
metodologicamente.

22.
competente

A Lei po 10.520/2002 (art. 3°, I) determina também que a autoridade
estabeleça,

de

modo

motivado,

as

exigências

de

habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por
inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos
na minuta do edital e do contrato administrativo.

2.2. Do Termo de Referência e da definição do objeto

23.
O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do pregão
e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeto que se pretende
licitar, como a sua descrição detalhada, o orçamento estimativo de custos. Deve

propiciar a avaliação do custo pela Administração, a definição dos métodos, a
estratégia de suprimento e o prazo de execução contratual.
24.

Em atendimento à exigência legal, o termo de referência fora

devidamente juntado aos autos deve ser chancelado pelo Prefeito Municipal, eis que
ainda não há autorização para a contratação.

25.
Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8°, III, "a" do
Decreto n° 3.555/2000 que balizará a definição do objeto do certame pela
autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (no 10.520/2002). Nos autos,
percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital.

Lei n° 10.520/2002, art. 3°, I; Decreto n° 3.555/2000, art. 8°, III a.
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26.

Para a licitude da competição, impende também que a definição do

objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades do

Município, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessários, capazes
de conduzir à limitação da competitividade do certame. Registre-se que não
incumbe à Procuradoria avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter
eminentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o
cumprimento deste requisito.

27. ^

Convém lembrar que o art. 7°, § 4° da Lei no 8.666/93, veda a

inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem
previsão de quantidades. Em atenção ao preceito legal, a correta definição do
objeto impõe a apresentação dos quantitativos estimados para a licitação, de forma
justificada, mesmo que sucintamente.

28.
2-3.

Ao que tudo indica, tal requisito foi atendido.
Da pesquisa de preços e do orçamento estimado

29.

A especificação clara e precisa do objeto, bem assim de todos os

elementos que o caracterizam (quantidades, metodologia e tecnologia a serem
empregados, critérios ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos
preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico.

30.
A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir,
efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que a
Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for possível, deve
consignar a justificativa nos autos.

31.
Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de
Contas nem sennpre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável.
Falhas comuns são a limitação ao universo de empresas pesquisadas e a cotação
dos preços praticados no varejo, quando o volume da contratação permitiria
eventual ganho de escala, com redução dos preços obtidos.

32.

^ Assim, para evitar distorções, além de realizar pesquisa que seja

adequada às características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica
do mercado recomende, é salutar que a Administração busque ampliar sua base de
consulta através de outras fontes de pesquisa, tais como bases de sistemas de
compras e avaliação de contratos recentes ou vigentes.

33.

^ Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo

pertinente à contratação desejada (Acórdão no 1.782/2010-Plenário) e aue não
pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas fAcórdão no
4.561/2010-1^ Câmara).

Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos:

a) A identificação do servidor responsável peia cotação (AC-0909-10/07-1);
b) A caracterização compieta das empresas consultadas, com menção ao
endereço e números de telefones (AC-3889-25/09-1);
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c) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira
fundamentada e detalhada (AC-1330-27/08-P);

rfj Data e local de expedição dos orçamentos apresentados (AC-3889-25/0935.
Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é
essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para a
verificar a existência de recursos suficientes para acobertá-la.

Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação
indevida da participação no certame'', uma vez que o valor contratual estimado é
determinante para definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.

37.

No presente caso, não houve pesquisa de preço juntada aos autos,

tendo a Administração basilado o preço de lançamento no valor atribuído

fora definido através do valor pago atualmente, ante a análise elaborada em pedido
de reequilíbrio econômico financeiro resultante no aditivo juntado à fl. 14,
promovido em 15 de fevereiro de 2022, havendo declaração expressa de que para
a concessão do reequilíbrio foram apresentados os documentos comprobatórios da
necessidade de aumento do valor licitado.

Friso, novamente, em especial ao ilustre Preaoeiro oue irá coordenar

os trabalhos na presente licitação, de que atualmente o TCU tem entendido que
referido servidor também é responsável por conferir os preços dos itens oue estão
sendo licitados.

39.

Aliás, toda a CPL deve participar desta conferência.

40.

Referido entendimento fora exarado no Acórdão no 2.318/17 do TCU.

onde fixou-se o entendimento de oue é de responsabilidade do preaoeiro e da
autoridade que homologa o certame a conferência sobre a pesquisa de preço, ou
seia, se ela realmente atende aos critérios exigidos, estando dentro do preço de
mercado e se não houve sopre-preço.
41Assim,—cabe
QPL e à Administração Municipal decidir pelo
prosseguimento da licitação da forma como se encontra atualmente, sob sua
responsabilidade.

42.

Portanto, sugiro seia reanaiisado o preço lançado, a fim de se saber
—Q—CêsJ—preço—de mercado

para

referido serviço, considerando as

particularidades regionais, inclusive, pesquisando os contratos com munirípioq

vjzinhos para se saber qual a realidade atual, considerando os evidentes aumentos

de combustível e demais itens que compõe o preço do serviço.

Art. 18,1 da LC n° 123/2006; Art. 6° do Decreto n° 6.204/2007 e art. 34 da Lei n" 11.488/2007.
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2.4. Das Exigências de Habilitação
43.

A Lei n° 10.520/02 determina que a habilitação far-se-á com a

verificação de que "o lidtante está em situação regular perante a Fazenda Nacional^
a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as
Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que
atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e
econômico-financeira".

44.
Como se pode perceber da análise da minuta de edital, os requisitos
estão presentes, porém faço ressalvas quanto à capacidade econômico-financeira
que deve ser comprovada no presente processo licitatório e nos demais a serem

realizados, visto que exigir somente a apresentação de certidão negativa de
falência ou concordata, não me parece seguro para a Administração Pública, visto
que a "saúde" econômica de grande parte das empresas brasileiras não encontramse em situação invejável, recomendando-se exigir a apresentação da documentação
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato possa ser
cumprido em seus ulteriores termos.
Dos critérios de Aceitação das Propostas

45.
Outra exigência da Lei n° 10.520/2002 é que a autoridade competente
defina os critérios de aceitação das propostas feitas pelos licitantes (art. 3°, I).

46.

Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação

tocante aos critérios de aceitação das propostas.
2.5.

Da Previsão de existência de recursos orçamentários

47.

A Lei n° 8.666/93, aplicável ao presente caso, estabelece que a

realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das aquisições e da
contratação dos serviços comuns.

48Assim, conforme se denota do processo de licitação, o parecer contábil
pontando, ainda que de forma simplória, todas as exigências legais para a
realização do processo licitatório, no que tange às finanças públicas.
2.6. Autorização para a abertura da licitação

49.
Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como
a definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, torna-se
possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a
contratação.

50.
Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a
autorização para a abertura da licitação, prevista no art. 21, inciso V do Decreto no
3.555/2000.
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2.7.

Da Minuta do Edital e seus Anexos

51.
Segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto no 3.555/2000, o
processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre
os quais a minuta do contrato - o que foi atendido.
CONCLUSÃO

52.

Ante o exposto, a proposição está em condições de ser aprovada,

desde que observadas todas as recomendações dispostas no presente
parecer, especialmente:

a) Que o presente processo licitatório seja numerado, nos termos do art. 38,
caput, da Lei n. 8.666/93;

b) Recomenda-se exigir dos licitantes a apresentação da documentação
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato
possa ser cumprido em seus ulteriores termos;

c) Sugiro a conferência do preço de lançamento da presente licitação
mediante pesquisa em contratos com municípios vizinhos.
d) Devem ser adequadas no edital e na minuta do contrato todas as
recomendações ora apresentadas;

e) Deve ser realizado o pregão na modalidade eletrônica, ou apresentado
justificativa plausível para o impedimento.

f) Solicito que a justificativa para a não utilização de tais critérios e métodos

deverá vir por escrito aos autos, sob responsabilidade de quem as declarar;

g) É necessário que o Ilustre Prefeito Municipal emita autorização para a
realização da presente licitação;

47. Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se

ateve às questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com
seus anexos, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei no 8.666/93. Não se

incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao
certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá

ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente do Município.
48. Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem,
para as providências cabíveis e, após, que retornem os autos para a Procuradoria
Jurídica para nova análise.

Após, à consideração superior.
Planalto/PR, 10 de março de 2022.

JO^^SNDERSON KLAUCK
■acforlunfflico - OAB/PR n. 61.323
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município de planalto
CNPJ; 76.460.526/0001-16

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101

E-mail: planaito@pianalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 10 de março de 2022.

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

DE:

Luiz Carlos Boni

PARA:

Pregoeiro{a)/Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo, o
uso de recurso livre conforme documentos dos autos, Autorizo a Licitação sob a

Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo critério de julgamento de
MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto a Seleção de proposta objetivando
a contratação de empresa especializada para execução do serviço de transporte de
alunos residentes no interior do município de Planalto - PR até as escolas da cidade
e escolas nuclearizadas, com o objetivo de atender exclusivamente as necessidades
de transporte dos alunos que freqüentam Educação Infantil (pré-escolar), Ensino
Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, residentes no
Município de Planalto, na linha Centro Novo e Linha Barra Grande, mediante
processo licitatório, com previsão para prestação parcelada, conforme calendário
escolar, durante a vigência do contrato, conforme necessidade desta Secretaria,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus anexos,
nos termos da Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a
Lei n. ° 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e Lei
Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 o Decreto Municipal n.° 2727/2007 de
26/06/2007, e demais disposições legais.

Ao Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio nomeados pela Portaria 002/2022.
Encaminhe-se ao Departamento de
providências necessárias.

lua c.a

Compras e

Licitações

para as

n

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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EDITAL DE UCITAÇÂO N° 021/2022
MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL N"" 021/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
1-PREÂMBULO:

1.1- O município de planalto - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela
Portaria n° 002/2022, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr.
Luiz Carlos Boni, de conformidade com a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas
alterações, Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei
n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações. Lei Complementar 123/06 e demais
legislações aplicáveis, torna pública a realização de licitação, no dia 24/03/2022, às
14:00h (catorze) lioras. no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco

de Assis, n° 1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, nos termos constante no item 2 do presente instrumento, nas condições
fixadas neste Edital e seus Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM:

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de
habilitação, deverão ser entregues no máximo até às 09:00h (nove) horas do dia
24/03/2022.

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de
Planalto -www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone
(46) 3555-8100 Ramal 210, e-mail: licitacao@pianalto.pr.gov.br ou junto ao
Departamento de Licitação do Município no endereço acima citado, de segunda a sexta
feira, no horário das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 h.
2 - DO OBJETO

2.1- É objeto desta licitação a Seleção de proposta objetivando a contratação de
empresa especializada para execução do serviço de transporte de alunos residentes no
interior do município de Planalto - PR até as escolas da cidade e escolas
nuclearizadas, com o objetivo de atender exclusivamente as necessidades de
transporte dos alunos que freqüentam Educação Infantil (pré-escolar). Ensino
Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, residentes no Município
de Planalto, na linha Centro Novo e Linha Barra Grande, mediante processo iicitatório,
com previsão para prestação parcelada, conforme calendário escolar, durante a
vigência do contrato, conforme necessidade desta Secretaria, observadas as
características e demais condições definidas no editai e seus anexos.
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LOTE 01 - Linha Barra Grande

Linha

1

Objeto

Quant.

Prestação de serviço de transporte
escolar nos seguintes trajetos:

Unid.

Preço

Preço

máximo
unitário

máximo
total

36.000

- Manhã: Saída: Barra Grande, Santa

Cecília, Linha Sangalli, Linha Formosa,
Linha Bico da Anta, Colégio Estadual
José de Anchieta, Escola Municipal
Láudio A, Escola Municipal Laudio B,
Colégio Estadual João Zacco.
Retorno 11:20 horas: Láudio A , Láudio
B, Colégio Estadual José de Anchieta,
Colégio Estadual João Zacco, Bico da

Anta, Linha Formosa, Linha Sangalli,
Santa Cecília, Colégio Barra Grande,
cemitério Barra Grande, Linha Jair de
Quadros, Cinco Esquinas, Até Linha Do
Ticho, L. Langue. Retorno Colégio Barra
Grande.

Tarde: Saída do Colégio Barra Grande,
cemitério Barra Grande, Linha Ticho,
Linha Langue. Máximo 90 km por dia.
R$171.360,

TOTAL
LOTE 02- Linha Centro Novo

Quant.

Prestação de serviço de transporte 36.000
escolar nos seguintes trajetos:

R$4,76 R$171.360,00

- Manhã: Saida: Centro Novo, Linha
Haskel, Km 40, Posto Saúde Centro
Novo, Seguindo BR 163 até Planalto

entrada pelo trevo do Airton, Colégio
Estadual

José

de

Anchieta,

Escola

Municipal Láudio A, Láudio B, APAE,
Colégio Estadual João Zaco.
Retorno Saída: Escola Municipal Láudio
A, Láudio B, Colégio Estadual José de
Anchieta, APAE, Colégio Estadual João
Zacco, Trevo Airton, Seguindo BR 163
Até Centro Novo, Linha Masquei, Km 40
, Posto Saúde Centro Novo.
Tarde

12:45h

Saída:

Posto

Saúde

Centro Novo, Seguindo BR 163

até
2
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município de

Planalto no Trevo do Airton, Colégio
Estadual

José

de

Anchieta,

Escola

Municipal Láudío A, Láudio B, APAE,
Colégio Estadual João Zacco.
Retorno

17

horas

saída:

Escola

Municipal Láudio A, Láudio B, Colégio
Estadual José de Anchieta, APAE,

Colégio Estadual João Zacco, Trevo do
Airton, seguindo pela BR 163 até o
Posto de Saúde de Centro Novo.

Máximo 90 km por dia.

TOTAL

I R$171.360,00

Valor total para a contratação é de R$ 342.720,00 (trezentos e quarenta e dois mil

setecentos e vinte reais).
2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 342.720,00 (trezentos e
quarenta e dois mil setecentos e vinte reais), conforme demonstrado no Anexo I, do
presente ato convocatório.
3-DAABERTURA:

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pelo(a)
Pregoeiro (a), a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação
mencionada no preâmbulo deste edital.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR.
Praça São Francisco de Assis, n° 1583 - Centro - CEP: 85.750-000.
Planalto - PR.
Data: 24/03/2022.

Hora: 14:00hs (catorze horas).

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1- Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que
atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto á
documentação.
4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com o Município de Planalto - PR;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;

c) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência,
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que
não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar
ou contratar com a Administração Pública, ou punidas com suspensão do direito de

licitar e contratar com o Município de Planalto, bem como servidor de qualquer órgão
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OU entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou empresa de que tal servidor
seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.3- Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos e apresentarem os documentos nele
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de
Notas e Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do
Pregão, devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
4.3.1- As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas.

5 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes):

5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a)
através um representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o
único admitido a intervir no procedimento licitatório no interesse da representada
(conforme modelo).

5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, o
credenciamento será efetuado da seguinte forma:
5.2.1 - No caso de sócio ou proprietário:

5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de Sociedades Empresariais;
5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por
Ações;
5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de
Empresário Individual;
5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo III);
5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar
devidamente credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja
aceito, a apresentação dos seguintes documentos:
5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo
representante legal da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social;

5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação
da condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo III);
«
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Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as
penas da Lei) que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo anexo).
5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabilitação do proponente ou
desclassificação de sua proposta.

5.4 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a
usufruir do tratamento estabelecido na Lei Complementara n° 123/06, conforme Anexo
VII, as empresas participantes deverão apresentar:

5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresas ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VII.
5.4.2- Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa
licitante, expedida em no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura desta
licitação.

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1):

6.1- A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE N° 1, deverá
preferencialmente ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, (conforme link:
http://planalto.pr.qov.br/upload/downloads/esProposta.exe). e apresentada na forma
eletrônica em (CD) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser impressa
em 01 (uma) via, devidamente assinada pelo representante legal da Licitante, com

poderes para tanto, redigida e impressa por meio mecânico ou informatizado,
preferencialmente em papel de tamanho A4, timbrado da empresa, ou na falta deste,
em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá ser
elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e preferencialmente
no modelo de proposta de preços (Anexo I) disponibilizada eletronicamente pelo
Departamento de Licitação:

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição
do CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da
licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este
último, para contato e envio de documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na
proposta de preços será considerado como endereço válido para o envio de Atas e
Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado endereço da pessoa responsável
pelo recebimento e envio destes documentos.
b) Preço unitário e total, com, no máximo, 2 (duas) casas após a vírgula, devendo o
preço incluir todas as despesas necessárias para a execução do objeto da presente
licitação, no local indicado pela licitante; em caso de divergência entre informações
contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão ás da
proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os Itens do objeto do
edital, será considerado o primeiro.
c) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60
(sessenta) dias e será contado a partir da data do entrega do invólucro contendo a
Proposta de Preços ao Licitador, sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o

JyO
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dia do inicio e incluir-se-á o dia do vencimento. O prazo de validade da proposta deverá
constar expressamente na proposta de preços sob pena de desclassificação.
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas
necessárias, inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis
para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo
termo contratual e deve ser elaborada em conformidade com a legislação aplicável e as
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos.

e) Deverá ainda fazer parte integrante da proposta de preços o Anexo VIII descrição das linhas e percursos, veículos, motoristas, pertinente a execução
dos serviços de transporte escolar, com cópia dos documentos do(s) veiculo(s)
em nome da empresa que serão utilizados para esta licitação.
6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de
que a proponente:

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si
e obteve do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e
reconhece que a tarefa de reunir os documentos solicitados no edital é de
responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar dúvidas com licitador, e que o
mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da sessão marcada para a
licitação.

b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma
proposta totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado.
c) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que
sendo vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e
completo fornecimento do objeto licitado de acordo com as especificações propostas.
6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.

6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES
6.4.1- Será desclassificada a iicitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste
Edital.

6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer
dispositivo legal vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis.

6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços

ou vantagens baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico,
preços irrisórios ou com cotação equivalente a zero.

6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços,
que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6.1
letra "c".

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item
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8 deste edital de licitação.

6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 (do
objeto) e no anexo I (proposta de preços).

7- FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes

credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro (a)
ou equipe de apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02
(dois) envelopes fechados, distintos e numerados de I e II na forma dos subitens
abaixo;

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
município de planalto

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N°. 021/2022

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PLANALTO

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N°. 021/2022
8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de
todas as licitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro (a), que dirigirá a sessão,
após abertura da mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no
item 5 deste edital, de cada licitante, não admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas
não previamente credenciadas.

8.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro (a)
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas
novas licitantes ao certame.

8.3- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a) Pregoeiro
(a) concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento
dos representantes das licitantes, tal como previsto no item 5 do edital, exame este
iniciado antes da abertura da sessão.

8.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de
credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro (a) promoverá a
abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando
todas as suas folhas.

8.5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo
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decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro (a).

9-DA HABILITAÇÃO.
9.1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° II):
9.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e
conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
9.2.1- Da Regularidade Fiscal

9.2.1.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, com
data de emissão não superior a 60(sessenta) dias;
9.2.1.2 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS):
9.2.1.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação

de Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais E A Dívida Ativa Da
União, expedida pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;
9.2.1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda,
do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;
9.2.1.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;
9.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira

9.2.2.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará
apenas a certidão expedida até 60(sessenta) dias antes da abertura das propostas.
9.2.2.2- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigiveis e apresentados na forma da leí, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta;
9.2.2.2.1 - Em caso de MEI o Balanço Patrimonial pode ser substituído pela
Declaração Anual SIMEI do ultimo exercício.

9.2.2.2.2 - Empresas constituídas dentro do ano vigente que não possuem balanço
patrimonial, deverão apresentar declaração do Contador responsável com número do
CRC (Conselho Regional de Contabilidade), com assinatura reconhecida firma em
cartório (ou em atendimento ao art. 3°, Inciso I da Lei n°13.726/2018), atestando a boa
situação financeira da empresa licitante..
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9.2.3- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n° 12.440
de 7 de julho de 2011.
9.2.4- Da Qualificação Técnica para habilitação na data de abertura do certame:

9.2.4.1 - Termo de autorização semestral destinado á condução coletiva de escolares
expedido pelo órgão de transito, nos termos do Artigo 136, da Lei 9.503/97 do Código
de Trânsito Brasileiro - CTB;

9.2.4.2 - Certificado de Registro e Licenciamento do(s) Veículo(s) que realizará(ão) os
Serviços do Transporte Escolar EXPEDIDO EM NOME DA EMPRESA;

9.2.4.3 - Cópia da Carteira Nacional de Habilitação, sob a especificação o condutor
deverá estar enquadrado na categoria D ou E;

9.2.4.4 - Extrato de Débito do(s) Veiculo(s), emitido pelo Departamento de Transito DETRAN;

9.2.4.5 - Certificado de Inspeção Veicular/Laudo de vistoria que deverá ser emitido por
entidade credenciada pelo INMETRO e homologada pelo Departamento Nacional de
Transito - DENATRAN, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias;
9.2.4.6 - Cópia da APÓLICE DE SEGURO de Responsabilidade Civil para passageiros
transportados, com garantia única, contendo a placa do veículo a que se refere, sendo
os seguintes valores:

9.2.4.6.1) - para veículos com capacidade igual ou superior a
18(dezoito) passageiros: mínimo de R$2.742.581,14 (dois milhões
setecentos e quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e um reais e
quatorze centavos);

9.2.4.6.2) - para veículos com capacidade inferior a 18 (dezoito)
passageiros: mínimo de R$800.000,00 (oitocentos mil reais);
9.2.4.6.3) - em todos os veículos, as apólices também devem
prever a cobertura de SEGURO CONTRA TERCEIROS, com
valor mínimo de R$100.000,00(cem mil Reais);
9.2.5 - Documentos Complementares:

9.2.5.1 - Declaração de Idoneidade (anexo IV)

9.2.5.2 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal (anexo V);

9.2.5.3 - Declaração de que conhece os trajetos a serem executados e de
disponibilidade de veiculo para tal linha.(Modelo Anexo VI).

9.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento:
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9.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficia!
ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio,
mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em
papel termo- sensível (Fac - simile).
a) serão aceitas apenas cópias legíveis;
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou
rasuradas;

c) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de
inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há
menos de 60(sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

9.3.2- 0(a) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a
empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou
circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, §
5°, da Lei n° 8.666/93.

9.3.3- As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua
ocorrência, fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32,
parágrafo 2°, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores;
9.3.4- As Certidões quanto á regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e
deverão ser apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade,
terão suas autenticidades confirmadas pela Comissão de Licitação, através de
conferência no respectivo "site" de emissão.
9.3.5- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que
desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou
qualquer outro que contrarie as disposições contidas neste Edital.
9.3.6- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que
autenticada por cartório ou por membros da comissão de licitação.
9.3.7- Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão

deverão ser apresentados em até 01 (um) dia útil anterior à data prevista para a
abertura dos envelopes, evitando assim, situações que atrasem o procedimento do
certame. A autenticação, quando feita pelos membros da comissão de licitação do
Município de Planalto - PR, poderá ser efetuada, em horário de expediente, na sala de
licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - PR, situada na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583 - Centro, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:30

ás 17:30 h., sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame,
desde que acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferências
necessárias.
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9.3.8- O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da

habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente
faturará e fornecerá o objeto da presente licitação.
9.3.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindose fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração
das propostas de preço.

10-DO JULGAMENTO:

10.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das
propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério
do MENOR PREÇO POR ITEM.

10.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das
propostas de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de
lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e
exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.
10.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a
consulta de preços. Quando convocado pelo(a) Pregoeiro (a), o licitante desejar efetuar

ligações para consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for
o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para
aquele item.

10.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em
primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente
Edital.

10.2- Etapa de Classificação de Preços:

10.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.
10.2.2- 0(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes
apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e
os respectivos valores ofertados.

10.2.3- 0(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem
crescente, de todas as licitantes.

10.2.4- 0(a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada
item e aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até 10 %(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus
autores participem dos lances verbais.
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10.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de
lances verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor
preço, multiplicado por 1,10(um vírgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.
10.2.5- Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro (a) classificará as melhores
propostas, até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances

verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
10.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem
propostos pelos representantes das licitantes classificadas, lances verbais estes que
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes,
ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da
menor proposta escrita ofertada.
10.2.7- 0(a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas
(para os lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da
proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo seqüencialmente, em
ordem decrescente de valor.

10.2.8- O Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de
acordo com o item a ser adquirido.

10.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas ás ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

10.2.10- A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando
convocado pelo(a) Pregoeiro (a), implicará na exclusão da licitante das rodadas
posteriores de oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta
registrada para classificação, na final da etapa competitiva.
10.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

10.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a)
Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor,
decidindo motivada e expressamente a respeito.

10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.
10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma
sessão do Pregão.

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro (a)
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poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o
melhor preço para a administração.

10.2.18- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente ás sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital.
10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos
neste Pregão;

10.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.
10.3- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO EMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL
123/06.

10.3.1 - Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro
empresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão
observados o seguinte:

a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa
que não estiver amparada por esta lei complementar.
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar novo lance de preço após a notificação por parte do
Pregoeiro (a), sob pena de preclusão.
c) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e empresas

de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea "b", será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor
oferta.

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea "b", o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

10.4- ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E
ADJUDICAÇÃO.
10.4.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro (a) anunciará a
abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.
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10.4.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste edital, serão inabilitadas.

10.4.3- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.
10.4.4- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro
empresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, caso
apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a
devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa.

Parágrafo Único - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

10.4.5- Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a)
Pregoeiro (a), na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de
existência de recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da
regularidade dos atos procedimentais.

10.4.6- Caso o proponente não atenda ás exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro (a)
examinará a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e,
em caso positivo, verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor, o(a) Pregoeiro (a)
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
10.4.7- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos;

10.4.8- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as
licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais
apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida para
habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao finai, pelo(a)
Pregoeiro (a), sua equipe de apoio.
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10.4.9- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a), devidamente
lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse
fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo
esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.
10.4.10- Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de
sua interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro (a), a adjudicação do objeto da licitação à
licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade
Competente do Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão
quanto à contratação.

11- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
11.1- A execução dos serviços de transporte escolar de alunos será diária, nos dias
letivos e nos itinerários determinados pela Secretaria Municipal de Educação,

independentemente das condições meteorológicas, respeitando rigorosamente o
horário de início e final das aulas.

11.2- A contratada deverá obedecer as paradas e os horários de saídas e chegadas
aos pontos de embarques/desembarques, atinente as linhas e trajetos
preestabelecidos no ato convocatório e no respectivo contrato.
11.3- Fica expressamente proibido aos condutores de veículos de transporte escolar,
embarcar e desembarcar os alunos fora dos pontos pré-determínados pela Secretaria
Municipal de Educação.

11.4- 0(s) veículo(s) destinado(s) a execução do objeto deverá(ão) ser de
propriedade(s) da empresa.

11.5- 0(s) veícülo(s) deverá(ão) possuir faixa horizontal, amarela, contínua de 40
(quarenta) centímetros de largura, envolvendo a extensão das laterais e traseira do
veículo, a meia altura, na qual se inscreverá: "ESCOLAR".

11.6- 0(s) condutor(es) do(s) veículo(s) destinado(s) ao transporte escolar deverá(ão)
ter idade(s) superior a vinte e um anos, e ser(em) habilitado(s) mínimo na categoria "D
ou E".

11.7- 0(s) veículo(s) utilizado(s) no Serviço de Transporte de Escolares somente
poderão ser dirigidos por motorista(s) legalmente habilitado(s) e devidamente
cadastrado(s) na Secretaria Municipal de Educação.

11.8- Manter o(s) veículo(s) em boas condições de tráfego e em perfeitas condições de
funcionamento, conservação, limpeza e segurança.
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11.9- 0(s) veículo(s) destinado(s) a execução do transporte escolar deverão sofrer
revisão periodicamente, para que possam assim oferecer um serviço satisfatório, bem
como seguro e confiável aos seus usuários.
11.10- No caso de necessidade de manutenção ou reparos, apresentar veículo(s)
substituto(s) nas mesmas condições previstas e imediata comunicação por escrito a
Secretaria Municipal de Educação.

11.11- É de responsabilidade da contratada providenciar meio alternativo de transporte
em caso de acidente, falha mecânica, elétrica, hidráulica, quebra ou qualquer outra
situação que impeça a conclusão dos serviços.

11.12- A Contratada para a prestação do Serviço de Transporte de Escolar deverá
respeitar as disposições legais e regulamentares, bem como facilitar por todos os
meios, a fiscalização da execução dos serviços pela Secretaria Municipal de Educação.
11.13-A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas com a manutenção
dos veículos (mecânica, segurança e limpeza) inclusive motoristas, e que somente
serão utilizados veículos de acordo com o objeto do presente contrato.

11.14- A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas relativas ao
pagamento de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciáhos, bem como
imposto e taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes
de mão de obra, combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais

e equipamentos correrão pôr conta da Contratada, assim como as despesas referentes
aos seguros, bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua
conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato.

11.15- O transporte deverá ser exclusivamente para alunos cadastrados no Cadastro
Municipais de Alunos, sendo vedado o transporte de terceiros, arcando com as
conseqüências civis e criminais decorrentes de qualquer dano causado aos
passageiros.

11.16- A CONTRATADA será civil e criminalmente responsável por todo e qualquer
acidente ou danos causados aos usuários estudantes ou a terceiros, na execução dos

serviços contratados, inclusive pagamento de indenizações devidas.
11.17- As empresas contratadas deverão, sempre que solicitadas pela Secretaria
Municipal de Educação, fornecer informações como: Planilhas de custos, dos
condutores, dados dos veículos, informações sobre a empresa, etc. Sendo que estas

informações serão utilizadas para alimentar o sistema SIGET - SISTEMA DE GESTÃO
DE TRANSPORTE ESCOLAR.

11.18- O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item.
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Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA:

12.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTRATUAL;

12.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência
dela, poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
12.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de
desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as
penalidades dos itens seguintes;

12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar,
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;
12.1.1.3-A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
12.1.1.4- 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no
caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de
contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos
prazos e condições estabelecidas neste Edital;
12.2-

DAS

SANÇÕES

POR

INADIMPLÊNCIA

DO

CONTRATO

-

FASE

CONTRATUAL

12.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.

12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções
legais, a saber:
a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de
impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

3o
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7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

12.2.3- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, as multas
cabíveis, a saber:

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da prestação de serviços de transporte escolar,
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso ou não realização do serviço.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados
da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis.
13- DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO

13.1- DO REAJUSTE OU CORREÇÃO MONETÁRIA: procedimento que visa à
estabilidade das condições da proposta em razão da ocorrência de variação de certos
índices ou dos custos de produção ou, ainda, dos insumos utilizados, com
periodicidade mínima de 01 (um) ano, regulado pelo art. 40, inciso XI da Lei 8.666/93 e
demais legislações aplicáveis;

13.2- O preço pelo qual serão contratados os serviços previstos na presente licitação
somente poderá ser reajustado na hipótese de ocorrer o reajuste de combustível pelo
Governo Federal, quando deverá solicitar através de requerimento dirigido a Secretaria
Municipal de Educação a qual analisará sobre o valor do reajuste, guardados o valor de
mercado e participação do combustível no custo total. O requerimento deverá estar
acompanhado de documentação comprobatória do reajuste, ex. resoluções de
aumento, notas fiscais de abastecimento, etc.).

13.3- DO REEQUILÍBRIO, também denominado de RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS:
procedimento que visa à estabilidade da relação entre as obrigações da contratada e a
retribuição da Administração, sem periodicidade definida e independentemente de
previsão de cláusula contratual, relacionada à ocorrência de fatos imprevisíveis ou
previsíveis, porém com conseqüências incalculáveis, força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, regulado pelo disposto na Lei n° 8.666/93 (art. 57, § 1°; 58,1, §§ 1° e 2°, e
65,11, 'd', e§6°).

13.4- Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado
com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sempre
observando os itens do Edital, onde as eventuais solicitações deverão fazer-se
acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível,
porém de conseqüências incalculáveis, bem como, de demonstração analítica de seu
impacto nos custos do contrato e, em conformidade com a Planilha de Custos e

Formação de Preços que deverá acompanhar a solicitação do contratado.
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14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15° (décimo
quinto) dia subsequente a execução mensal dos serviços, e mediante apresentação
da(s) respectiva(s) nota(s) flscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa
de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.
14.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados

Recursos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÕES
Exercício
da

Conta da
despesa

Funcional programática

Fonte de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

2022

01180

07.121.12.361.1201.2038

103

Í3.3.90.33.00.00
3.3.90.33.00.00 Do Exercício

2022

01190

07.121.12.361.1201.2038

104

j3.3.90.33.00.00
3.3.90.33.00.00 Do
Do Exercício
Exercício

2022

01200

07.121.12.361.1201.2038

107

despesa

3.3.90.33.00.00

Do Exercício

14.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
14.4- O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA ou representante
legal, previamente credenciado perante a Administração Pública.

14.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências
pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.
14.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já
declinado no preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório,
PREGÃO RESENCIAL n' 021/2022.

14.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante.
14.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

15 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
15.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais
deverão estar devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o
prazo especificado no item 15.2, mediante:

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, centro, de 2® a 6^ feira, no horário compreendido
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entre as 07h30 e 11h30 e das 13h30 e 17h30.

b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de
recebimento, não o prazo de postagem;

15.2- O prazo para impugnação do Edital é de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providencias ou impugnar o ato convocatório.

15.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art.
109, da Lei n° 8.666/93.

15.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da
síntese das suas razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o
prazo de 03(três) dias corridos para a apresentação dos memoriais e razões do
recurso.

15.5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a) Pregoeiro
(a) concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para
apresentação das correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista imediata dos autos.

15.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito
de recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatôrios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente
no final da sessão do pregão.

15.7- Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivos.
15.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

16 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
16.1-0 prazo de execução do Contrato será até 30/03/2024.
16.2- O prazo de vigência do Contrato será até 30/03/2024.

16.3- O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá ser prorrogado
por igual período, deste que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57,
Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

17- DA CONTRATAÇÃO
17.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de
contrato celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de
CONTRATANTE, e a licitante vencedora que será denominada de CONTRATADA, a
20
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qual observará todas as normas legais e regulamentares, além das previstas neste
Edital e seus Anexos.

17.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão,
será formalizada por intermédio de instrumento contratual.

17.2.1- As condições de prestação de serviço constam no presente Edital, e poderão
ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.

17.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta.
17.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1°, da Lei n.°
8.666/93.

17.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato.
17.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nos
termos do art. 64, § 1°, da Lei n.° 8.666, de 1993.

17.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para
assinatura do contrato, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos requisitos
de manutenção da habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4°, inciso
XXIII, da Lei n.° 10.520/02.

17.5.1- Até a efetiva celebração do contrato com o adjudicatário, a retomada do
procedimento licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente
apresentadas pelas licitantes e o disposto no art. 4°, XXIII, da Lei n.° 10.520/02, sem
prejuízo da aplicação das penalidades previstas, cabíveis ás licitantes que não
cumprirem os compromissos assumidos no certame.

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1- Esclarecimentos relativos à presente licitação e ás condições para atendimento
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando
solicitados, pelo Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR.

18.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos
membros da Comissão de Licitação e proponentes presentes.

18.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei
10.520, Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao
edital, são complementares entre si.

18.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação.
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parcial ou totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer
reclamação ou indenização.
19 - ANEXOS DO EDITAL

19.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo:
ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital);
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade;

ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do
Artigo 7° da Constituição Federal;

ANEXO VI - Modelo de declaração de que conhece os trajetos e disponibilidade de
veículos para a execução do transporte escolar;
ANEXO VII - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP
ANEXO VIII -Modelo descritivo das linhas e percursos, veículos, motoristas, pertinente
a execução dos serviços de transporte escolar;
ANEXO IX - Minuta de Contrato;

Planalto-Pr, 10 de março de 2022.

^
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LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2022
ANEXO il - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

Credenciamos o(a) Sr.(a)
, portador(a) da
e CPF sob n°

cédula

de identidade sob

n°
,

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL
N° 021/2022, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante
legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta,
oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que
se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF
CARGO

o

•
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PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2022

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:.
CNPJ N°

ENDEREÇO

FONE:.

MUNICÍPIO:

EST.

O representante legal da empresa

,

na

qualidade de Proponente do

procedimento liciíatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2022,
instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida
empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital
de licitação.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:
RG/CPF
CARGO

24
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PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2022

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2022,
instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar
ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser a expressão da verdade,firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF
CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2022

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII
DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2022, por seu representante, declara, na forma e
sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais
legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de
novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho,
no que se refere á observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:
RG/CPF
CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2022

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE QUE CONHECE OS TRAJETOS A SEREM
EXECUTADOS E DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO

PROPONENTE:
CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:

MÜNICIPIO:

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2022, por seu representante, declara, conhecer os
trajetos a serem executados, e todas as suas condições, e possuir em disponibilidade
os veículos e pessoal capacitado para a execução dos serviços de transporte escolar
do Município de Planalto - PR.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:
RG/CPF
CARGO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16
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PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2022

ANEXO Vil - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro

Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou
EPP)

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

EST.

O representante legal da empresa

, na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2022,
instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que
estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito
do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:
RG/CPF

CARGO

::QC
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PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2022

ANEXO Vil! - Descrição das tinhas e percursos, veícuios, motoristas, pertinente a
execução dos serviços de transporte escolar e demais Informações.
RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

EST.

OBJETO: Seleção de proposta objetivando a contratação de empresa
especializada para execução do serviço de transporte de alunos residentes no
interior do município de Planalto - PR até as escolas da cidade e escolas
nuclearizadas, com o objetivo de atender exclusivamente as necessidades de
transporte dos alunos que freqüentam Educação Infantil (pré-escolar), Ensino
Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, residentes no
Município de Planalto, na linha Centro Novo e Linha Barra Grande, mediante
processo licitatório, com previsão para prestação parcelada, conforme calendário
escolar, durante a vigência do contrato, conforme necessidade desta Secretaria,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus
anexos.

LOTE 01: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veiculo com
capacidade mínima: 31 (trinta e um)lugares.
VEICULO 01:

N° RENAVAN DO VEÍCULO:

QUANT. DE LUGARES:

NOME DO CONDUTOR:

NÚMERO DA HABILITAÇÃO:_

LINHA
01

CATEGORIA

QUANT.
36.000

DISCRIMINAÇÃO
Prestação de serviço de transporte escolar nos

Km

seguintes trajetos:
- Manhã: Saída: Barra Grande, Santa Cecília, Linha

Sangalli, Linha Formosa, Linha Bico da Anta, Colégio
Estadual José de Anchieta, Escola Municipal Láudio
A, Escola Municipal Laudio B, Colégio Estadual João
Zacco.

Retorno 11:20 horas: Láudio A , Láudio B, Colégio
Estadual José de Anchieta, Colégio Estadual João
Zacco, Bico da Anta, Linha Formosa, Linha Sangalli,
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Santa Cecília, Colégio Barra Grande, cemitério Barra
Grande, Linha Jair de Quadros, Cinco Esquinas, Até
Linha Do Ticho, L. Langue. Retorno Colégio Barra
Grande.

Tarde: Saída do Colégio Barra Grande, cemitério
Barra Grande, Linha Ticho, Linha Langue. Máximo
90 km por dia.
LOTE 02: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com
capacidade mínima: 36 (trinta e seis) lugares.
VEICULO 01:

N° RENAVAN DO VEÍCULO:

QUANT. DE LUGARES:

NOME DO CONDUTOR:

NÚMERO DA HABILITAÇÃO:_

LINHA
01

CATEGORIA

QUANT.
36.000

DISCRIMINAÇÃO
Prestação de serviço de transporte escolar nos

Km

seguintes trajetos:
- Manhã: Saida: Centro Novo, Linha Haskel, Km 40,

Posto Saúde Centro Novo, Seguindo BR 163 até
Planalto entrada pelo trevo do Airton, Colégio
Estadual José de Anchieta, Escola Municipal Láudio
A, Láudio B, APAE, Colégio Estadual João Zaco.
Retorno Saida: Escola Municipal Láudio A, Láudio B,
Colégio Estadual José de Anchieta, APAE, Colégio
Estadual João Zacco, Trevo Airton, Seguindo BR
163 Até Centro Novo, Linha Masquei, Km 40 , Posto
Saúde Centro Novo.

Tarde 12:45h Saída: Posto Saúde Centro Novo,

Seguindo BR 163 até Planalto no Trevo do Airton,
Colégio Estadual José de Anchieta, Escola Municipal
Láudio A, Láudio B, APAE, Colégio Estadual João
Zacco.

Retorno 17 horas saída: Escola Municipal Láudio A,

Láudio B, Colégio Estadual José de Anchieta, APAE,
Colégio Estadual João Zacco, Trevo do Airton,
seguindo pela BR 163 até o Posto de Saúde de
Centro Novo.

Máximo 90 km oor dia.
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Condições de Execução do Objeto: Conforme discriminado no item 11, do edital.
Forma de Pagamento: Conforme discriminado no item 14 deste edital.
Prazo de Execução dos Serviços e Vigência do Contrato: Conforme discriminado
no item 16, do Edital de Pregão Presencial de n° 021/2022.

Local e data

Assinatura e Identificação do
Responsável Legal e da Empresa
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IVIINUTA DE CONTRATO ADÍMINISTRATIVO N°

/2022

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2022

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE
PLANALTO, com sede á Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, estado do
Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.460.526/0001-16, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, senhor LUIZ CARLOS BONI, inscrito no CPF sob o n°
747.491.029-2 e abaixo assinado, doravante designado CONTFRATANTE e de outro
, inscrita no CNPJ sob o n°
, com sede na cidade de
, neste
ato representado pelo(a) Sr.(a)
portador do CPF n°
, doravante
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e
suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação
realizada através do Pregão Presencial n° 021/2022, mediante as seguintes cláusulas
e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente termo é contratação de empresa especializada para execução do
serviço de transporte de alunos residentes no interior do município de Planalto - PR até
as escolas da cidade e escolas nuclearizadas, com o objetivo de atender
exclusivamente as necessidades de transporte dos alunos que freqüentam Educação
Infantil (pré-escolar). Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e
Adultos, residentes no Município de Planalto, na linha Centro Novo e Linha Barra
Grande, mediante processo licitatório, com previsão para prestação parcelada,
conforme calendário escolar, durante a vigência do contrato, conforme necessidade
desta Secretaria, observadas as características e demais condições definidas no edital
e seus anexos.

LOTE 01 - Linha Barra Grande
Linha

Objeto

Prestação de serviço de transporte
escolar nos seguintes trajetos:

Quant

36.000

Uníd.

Preço

Preço

máximo

máximo

unitário

total

Km

- Manhã: Saída; Barra Grande, Santa
Cecília, Linha Sangalíi, Linha Formosa,
Linha Bico da Anta, Colégio Estadual
José de Anchieta, Escola Municipal
Láudio A, Escola Municipal Laudio B,
Colégio Estadual João Zacco.
Retorno 11:20 horas: Láudio A , Láudio

B, Colégio Estadual José de Anchieta,
Colégio Estadual João Zacco, Bico da
Anta, Linha Formosa, Linha Sangalli,
Santa Cecília, Colégio Barra Grande,
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cemitério Barra Grande, Linha Jair de

Quadros, Cinco Esquinas, Até Linha Do
Ticho, L. Langue. Retorno Colégio Barra
Grande.

Tarde: Saída do Colégio Barra Grande,
cemitério Barra Grande, Linha Ticho,

Linha Langue. Máximo 90 km por dia.
TOTAL
LOTE 02- Linha Centro Novo

Unha

Objeto

Quant.

Prestação de serviço de transporte
escolar nos seguintes trajetos:

Preço

Preço

máximo
unitário

máximo
total

36.000

- Manhã: Saida: Centro Novo, Linha
Haskel, Km 40, Posto Saúde Centro

Novo, Seguindo BR 163 até Planalto
entrada pelo trevo do Airtcn, Colégio
Estadual

José

de

Anchieta,

Escola

Municipal Láudio A, Láudio B, APAE,
Colégio Estadual João Zaco.
Retorno Saida: Escola Municipal Láudio
A, Láudio B, Colégio Estadual José de
Anchieta, APAE, Colégio Estadual João
Zacco, Trevo Aírton, Seguindo BR 163
Até Centro Novo, Linha Masquei, Km 40
, Posto Saúde Centro Novo.
Tarde

12:45h

Saída:

Posto

Saúde

Centro Novo, Seguindo BR 163 até
Planalto no Trevo do Aírton, Colégio
Estadual

José

de

Anchieta, Escola

Municipal Láudio A, Láudio B, APAE,
Colégio Estadual João Zacco.
Retorno

17

horas

saida:

Escola

Municipal Láudio A, Láudio B, Colégio
Estadual

José

de

Anchieta, APAE,

Colégio Estadual João Zacco, Trevo do
Aírton, seguindo pela BR 163 até o
Posto de Saúde de Centro Novo.

Máximo 90 km por dia.
TOTAL

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente
Contrato, assim como ao Edital n° 021/2022 - pregão eletrônico, observadas as
especificações disponibilizadas no Anexo I do referido instrumento.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adímplir e o CONTRATADO
concorda em receber é de R$ (....).

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos
concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da

CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa
execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação
da Nota Fiscal, acompanha das CND's FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônico para a conta
bancária da Contratada indicada pela mesma.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O respectivo pagamento somente será efetuado após
efetivo cumprimento das obrigações assumidas decorrentes da contratação, em
especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal n° 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todo mês, até o 05° (quinto) dia útil, a empresa deverá
apresentar relatório com a quilometragem juntamente com a nota para fins de
pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a
CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato,
independentemente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do
recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura
apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências
pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da
irregularidade.

PARÁGRAFO QUINTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do
CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário
de expediente.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no
MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo
quantitativo de serviços/materiais constantes neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata
O
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o edital 021/2022 - pregão eletrônico e conseqüente contrato, são provenientes dos
recursos livres. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:

DOTAÇÕES
Exercício
da

Conta da
despesa

Funcional programática

Fonte de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

2022

01180

07.121.12.361.1201.2038

103

3.3.90.33.00.00

Do Exercício

2022

01190

07.121.12.361.1201.2G3S
07.121.12.361.1201.2038

104

3.3.90.33.00.00

Do Exercício

2022

01200

07.121.12.361.1201.2038

107

3.3.90.33.00.00

Do Exercício

despesa

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante á Seguridade
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. A CONTRATADA
deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação
especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do
Trabalho).

PARÁGRAFO DÉCIMO - Durante a vigência do contrato, os valores registrados não
serão reajustados.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Somente poderá ocorrer a recomposição de
valores nos casos enquadrados no disposto no,Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não serão liberadas recomposições decorrentes
de inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, tampouco fato
previsível.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os pedidos de recomposição de valores deverão
ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Somente serão analisados os pedidos de
recomposição de valores que contenham todos os documentos comprobatórios para a
referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Os valores recompostos somente serão repassados
após a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do
Termo de Aditamento.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO
A prestação de serviços será realizada conforme calendário escolar da Secretaria
Municipal de Educação, começando a ser executado no ano escolar de 2022 e término
para 30/03/2024.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de vigência do presente contrato é até 30/03/2024.
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CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A
CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:

As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição
se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela
Contratada, que deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando
medidas para evitar o desperdício.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso
racional da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das
mudanças de comportamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e
complementos que promovam a redução do consumo de água e que apresentem
eficiência energética e redução de consumo.
PARAGRAFO TERCEIRO - Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.

PARÁGRAFO QUARTO - Repassar a seus empregados todas as orientações
referentes à redução do consumo de energia e Água

PARÁGRAFO QUINTO - Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança
que se fizerem necessários, para a execução dos serviços.

PARÁGRAFO SEXTO - Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão,
evitando o desperdício de água.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre
práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia
elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas
ambientais vigentes.

PARÁGRAFO OITAVO - Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo,
crenças religiosas, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no
quadro da empresa.

PARÁGRAFO NONO - Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais
e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a
prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e

envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei n° 9.985/00.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os
materiais e/ou insumos que forem utilizados pela empresa na prestação dos serviços,
inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, lâmpadas
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fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes
eietroeietrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo
tecnológico.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não é permitida a emissão de ruídos de alta
intensidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Priorizar a aquisição de bens que sejam
constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.

PARÁGFRAFO DÉCIMO QUARTO - Priorizar o aproveitamento da água da chuva,
agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte,
armazenamento e seu aproveitamento;

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Colaborar para a não geração de resíduos e,
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos

sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A contratada deverá observar no que couber, durante
a execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Dar preferência a envio de documentos na forma
digital, a fim de reduzir a impressão de documentos;

a) Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar

preferencialmente a função "duplex" (frente e verso), bem como de papel
confeccionado com madeira de origem legal.

b) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos
em aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água,
lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Armazenar, transportar e destinar os resíduos em
conformidade com as normas técnicas específicas.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições
ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo
estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;

b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao
fornecimento;

c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto
.
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contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do
Pregão Eletrônico n° 021/2022 e da Cláusula Primeira deste instrumento;
b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação
obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e
outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações
decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos trabalhistas;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTFRATANTE ou a

terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado,

isentando o CONTFRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em
decorrência dos mesmos;

f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar
necessário:

g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto
contratado, ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos
entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de
03 (três) dias úteis;

h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital
do Pregão Eletrônico n° 021/2022, durante a vigência do Contrato.
CLAUSULA SÉTIMA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na
legislação em vigor, o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja
aceita pela Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não,
conforme estabelece a Lei de Licitações.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada inadimplente será aplicada total ou
parcialmente, às sanções legais, a saber:
a) Advertência;

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de
impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Deixar de entregar documentação exigida no edital;
Apresentar documentação falsa;
Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
Não mantiver a proposta;
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo;
Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado
na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado,
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento)
sobre o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados
da ata de sua convocação:

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;

f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração á qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados
da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;

PARÁGRAFO QUARTO - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas
em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a
Administração Pública e a reincidência na prática do ato conforme discriminado a
seguir:

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado
do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n°

8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitandose os infratores às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrativo.

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.

6) não tendo sido prestada garantia, á Administração se reserva o direito de descontar

diretamente do pagamento devido á contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.

7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento
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não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.

8)serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e

impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos
nas disposições legais citadas.

9)serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os
acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE,
independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTfRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir,
caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGF5AF0 PRIMEIRO - A CONTF^ATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos
os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de
suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE,
pagará á CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a
data respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n°
8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei n° 8.078, de 11.09.1990 -

Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial
Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA

será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova
de entrega de documentos ou cartas.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos

Oficiais do Município de Planalto - Pr, pelo CONTF^TANTE, em cumprimento ao
disposto no art. 61. § 1°, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
Fica assegurado ao Município de Planalto - Pr o direito de revogar a licitação por
razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente
comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento
somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando da declaração de nulidade de algum ato do
procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se
estende.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera
obrigação de indenizar pela Administração.

PARÁGRAFO QUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente,
impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de
desconstituir os já produzidos.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar
prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.

PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é
o Prefeito Municipal de Planalto - Pr.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de
obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos
com o CONTRATANTE, bem como
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n°
87 da Lei 8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de
todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza
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trabalhista, previdenclária, comercial, civil, penal ou fiscal, Inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advirem de prejuízos causados a terceiros.

c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico,
para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação,
competindo ao Contratado a Impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas)
vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal, em até 05 ícinco) dias após o seu recebimento.

d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo
Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente,
ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da
entrega das vias originais prevista no item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na
legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n°
8.429/1992), a Lei Federal n° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que
para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção,
bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital n° 021/2022 - Pregão Eletrônico e na proposta
apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento,
independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos
quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência,
decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais
como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO
PAF^GF^FO PRIMEIRO - A fiscalização da execução do objeto contratual se dará de
forma ampla e irrestrita, competindo ao gestor e ao fiscal do contrato o seu exercício;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá ao gestor do contrato, o titular da diretoria de
,o p.
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gestão de pessoas, promoverem todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das
condições estipuladas neste contrato e ainda:

a)
Propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades
previstas neste contrato e na legislação, no caso de constatar irregularidade cometida
pela CONTRATADA:

b)
Encaminhar o fato á deliberação superior, com vistas a oficiar aos órgãos
públicos competentes para adoção das medidas corretivas e punitivas aplicáveis, no
caso de haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao erário;
c)
Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes á execução do
objeto contratado;

d)

Atestar as notas fiscais e encaminhá-las á unidade competente

para

pagamento;

e)

Promover o adequado encaminhamento, á unidade competente, das ocorrências

contratuais constatadas ou registradas pelo fiscal para fins de aplicação de penalidades
e demais medidas pertinentes;

f)
Manter controles adequado e efetivo do presente contrato sob sua gestão, do
qual constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle
do saldo contratual, com base nas informações e relatórios apresentados pelo fiscal;
g)

Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao fiscal do contrato, o servidor Jeferson Rech, o
acompanhamento da recebimento do objeto da presente contratação, informado ao
gestor do contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato
e ainda:

a) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinado o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos
observados;

b) acompanhar e fiscalizar o recebimento dos produtos, dirimir as duvidas que surgirem
no curso da sua vigência do contrato e de tudo dar ciência á CONTRATADA, para fiel
execução do contato durante toda a vigência do contrato;

c) sustar, recusar, mandar substituir quaisquer produtos, obras ou equipamentos, que
estejam em desacordo com as especificações técnicas, e as constantes do termo de

referencia, determinando para a correção de possíveis falhas ou substituições de
produtos em desconformidade com o solicitado;

d) conferir a execução do objeto contratual, por ocasião da entrega das notas fiscais ou
equivalentes, devendo aferir os produtos, quando executado satisfatoriamente, para
fins de pagamento;

e) exigir o cumprimento de todos os itens constantes do anexo I do edital, da proposta
da CONTRATADA e das cláusulas deste contrato; e

f) solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que: comprometa a
perfeita execução do contrato; crie obstáculos á fiscalização; não corresponda ás
técnicas ou as exigências disciplinares do órgão; e cujo comportamento ou capacidade
técnica sejam inadequados á execução do contrato, que venha causar embaraço á
fiscalização em razão de procedimentos incompatíveis com o exercício de sua função.

PAfRÁGRAFO QUARTO - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem
reduz a

responsabilidade

da

CONTRATADA, pelos

danos

causados ao

• il4
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CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de
quaisquer de seus empregados ou prepostos.

PARÁGRAFO QUINTO - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da
CONTFÍATANTE, não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto
ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta
quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão co-responsabilidade
da CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

PARÁGRAFO SEXTO - Ao contratante não caberá qualquer ônus pela rejeição dos
produtos considerados Inadequados pelo gestor.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Por força do contido no art. 68, da Lei n°. 8.666/93, a
contratada, por ocasião da assinatura do contrato, deverá indicar preposto, aceito pelo
gestor deste contrato, para representá-la sempre que for necessária.

PARÁGRAFO OITAVO - Ao preposto da contratada competirá, entre outras atribuições:
a)
b)
c)

Representar os interesses da CONTFRATADA perante o CONTFRATANTE;
Realizar os procedimentos administrativos junto ao CONTRATANTE;
Manter o CONTRATANTE informado sobre o andamento e a qualidade dos

produtos;

d)

Comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do

contrato com os esclarecimentos julgados necessários;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUCESSÃO E DO FORO
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema
eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas
abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou
ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Capanema, estado do Paraná,
não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações,
citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Planalto - Pr,

PREFEITO MUNICIPAL

de

de 2022.

CONTRATADA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
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Prefeitura Municipal de Planalto

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICÍPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO

A\'ISO PREGÃO PRESENCIAL N"021/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N"I^1Í2022
O município de planalto faz saber aos interessados que
com base na Lei Federal n" 10.520 de 17 de julho de 2002.
Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 c,
subsidiariamente, à Lei n" 8.666/93 e complementare.s, LC
123/2006 e 114/2014, em sua sede sito a Praça São Francisco

de Assis, n" 1583, fará realizar Licitação na Modalidade

PREGÃO PRESENCIAL sob n" 021/2022, conforme descrito
abaixo:

OBJETO: Seleção de proposta objetivando a contratação de

empresa especializada para execução do serviço de transporte
de alunos residentes no interior do município de Planalto - PR
até as escolas da cidade e escolas nuclearizadas, com o objetivo
dc atender exclusivamente as necessidades de transporte dos
alunos que freqüentam Educação Infantil (pré-escolar), Ensino
Fundamental. Ensino Médio, Educação de Jovens c Adultos,

residentes no Município de Planalto, na linha Centro Novo e
Linha Bana Grande, mediante processo licitatório, com
previsão para prestação parcelada, conforme calendário escolar,
durante a vigência do contrato, conforme necessidade desta
Secretaria, observadas as características e demais condições
definidas no edital e seus anexos.

VALOR TOTAL: RS 342.720,00 (trezentos e quarenta e dois
mil seteccntos c vinte reais).
DATA DA ABERTURA: 24 de março de 2022 - às 14:00
(catorze) horas.

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em
horário
de
expediente
ou
pelo
e-mail:
licitaeao@planallo.pr.gov.br.
LUIZ CARLOS BONl

Prefeito Municipal
Publicado por:
Cezar Augusto Soares
Código Identificador:9F5C03B5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 11/03/2022. Edição 2474
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.cüm.br/amp/
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antes Ca rsSiMçjo do íilàc. ptsfcsá pata paganiento parcela® nos reinios ® 3il. !!5 de CPC
oyn enirada inirira de Z5^ sa arematação e sai® pareNat» em até TO ib>tm) rneses.
carç®

8-

sobra o vikr da avaliação ou ® acordo (o que for menor), nos casos de acordo ni de

jffixesso iicilaiório, com prensia para prestação parcelida, conlirme calendário

Art 7S. É di^tml I liótição:
ü•pan «stnlaçid qu esrdn nlotes iifeiimi i St 54.1220.41 {chiquoti t ijutto oil,Tinte
I
itas(qonoti e ucatm^.
n caso de nitroi lerriç» e C9iit[iti^

obsenudas as caracterisiicas e demais condições definidas uo edital e seus

seotarte.

CMOIÇÕES DE PAGAMENTO O payawno devera ser raabsdc á orda [«b aneirataoie C

Vara Cnel - COMISSÃO: (% sobre o valor da armnataçAo, pagos pelo arrematam: 2S

r

escok, dutmiie a vinència do ccitoio. conforme necessidade desta SeiTeiaria.

^H^xos.

ixT.açlOísj!oe.'
Case Ccove-guaiQce'nsecenero ras dxas« ncráxis oledbo sai reaiadc no es iül

pagamento após a puPficaçào dos editais, a ser paga peia pgte eucuiada ou pelo terceiro
tnleressado {art. t84, parágrafo uníco, ® CPC). Autos CCOfi.VS-3l.3Ct6MSOC6l de
EíMjçâo do Titule írtafJÍica!. em quí e eiequeire SOLIO 5U1 iflSJMOS AGftlCOTAS

LTOA 6 e<ecuKicB<sl GlLitAiA EfUZOLLA, dACI ERISCf-LA 8£M{KS). CapaneiraPR: Área de
bS.OCCnH, lote sSA gleba tZSOE. Núcleo Capanema, Colóma Uasòes, cr' área letal de
iSl.KlCm', Unlia 8rt»lla. aprox ZSKrr da sede da Comaia, il benfallorta, parle penttorada

LOR TOTAL: RS 342.720.1X1 (íezenins e quarenta e dois mil seieceatos e

!ao.£cii|oiio^dg|^i^

".'intê reais).

DATA DA.ABERTURA. 24 de março de 2022 - à> ]4.Üi)ícalnrze) horas.
Maiores intbmuçòes junto ao Depinaiaenio de Licilaçws em horário de
expediente ou pelo e-mail. iKiticaüriiplaiuho pr.eov.br.
LLTZ CARLOS BONl

PrefeiioMunicfal

,í^

ff

cf

máéim

fiS1J3(XC.30em1[l'12.GOI9 AVALIAÇÃO ATUALIZADA. RSi29 ÍSã,Mero Ol-lI.Gffi! OivBa.
RS55.342.83 em iSfOaZOZt, valer sujeib a aiuatraçéo ma s as custas processuas Oepísllo.

EinmàcsdoSr G!lm3rET2DSa,Ci>js'0s(ijec£«isO6rnrcsautos INUMAÇÃO êcafriildesde
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IMPOSTO DE RENDA2022(IR 2022)

itço

não demarcada na irea lotai, riio é ina de preservação, mair. t.1i9 Cftl.Avebada em

i -'Llcifi.

DneM»fanpgOMltRcnú qutnc

DSBSd

-

ki« inImsfeÇs) 0's) eiKutadcrsi cótp^s) condómino(sycspropr>etarlo(s;: DORVAL
FERREIRA BRIZOILA usu^-busoÁ!. oedortes) filpolecgioLs); BANCO DO BRASIL S'A

tidjtániísjedeínaíaeílofíseeaarrííaimoirt SíSdsCC -WMSSÁO b^sct^8o*Scr
03 amerratíçéo. a ser paga pao arremstínte nle st mpu.eoo r: ralcr ® lance, c que deverá
ser (itcmi?® prevomeme acs iniaressados AulM (■K2035^.2t2iS.16006: de Cana
PrecalM Ci'rel em que 4 erequeríe GUSTAVO PASCLANO SANTOS RMSIGO iCfJGO e
aMTl-ER LAGEIAANN BEM(NS): '
KICP. Núcleo Capanema. 1
32.043 CRL localidade de Santa Ana. T.Uilq lerr

: Imóvel, lotes <3 4$ e 47tí 211ZMm'. mas.

$ih«e$píp«p»o®

solo e ptaidio. cuja declividade permite opemcOes d r
, solo argiloso, O 66 alq. Reserva legal, não r
de rio, c/

I (mata e capoeira), e várzea i

. c' 02 açudes aprox MiZOm e 40x2tirn, cf aproi. 3.M0 peiies, 31 casa em
, ned. Uxltmetras, 01 galpíoc' üietais abertas, estrutura em pré-moWado, mea.
ISitZmetros. 01 varanda do galpOc acima descrtic, d laterais abedas. med éitSvnetros,
postes era precnotdado e tesouras em vigas de tetro, sf forro e piso em cháo bati®, 01
gdpão bpo pocllgalestrebana, c' 01 lateral aberte. cf postes em pre moldado e o restante
gn madeh. mei 7x20 metros, sf forro e piso em parte concreto bruto e parte em chèo
tati®.Terra HusevaiBía eniRSJ3ânC«1.0ü Benfétiyissa-raiadas em R$112D».® Tolai

PESSOA FÍSICA QUE;
!

Ülã8

•wtUwircjiuaCtlmááíSZUU.tOtmiwfcBííSstiiiaiHos;

•abtm

dtcipitiÇma«Bffi Ut imsvn,tóitoeoiiBa

9^1

irbUcã];

DE.siO(:.\m'-DWC-í

m m

.çaúF.4lD?JST.L,4Ii)4LVT.4C.áõ
!

üló"

i.i»],(e ^.050.0)

rOT.U

j6.0W,M

V.ALDRIOHÍ; KlO,OM,M[De:SiReasL
a nãccbnMsM bluuduta

•ifcabacmiadiUineda
Ia',»;

a q«^tiffi Incesto da Ma MbflU tmsui Ma dlrtiidhieitu

H3S autos IHTIMAÇÀO F<a(mj desde log:- rsmaOosi p:sj erecuSS-XS) ccnr-geis)
condcmiMts). ccçrcptslancis). usciiitusnoís!. credor(es) nipotacártolil: Banco Cccpetalfro
® BnU S'A • BANCOOB; Coi^rativa de Crédito Sicoob Vab ® Iguaçu, fduciário($| e
®mais credetes de aconfc com o art 839 de CPC Autcs OOOOS^t.dfiMIS.fi 160061 de

'cbtm pre«i ca apiiaÇ les «tratbn i» Usa Ca «abres a u baba da
rxieaânBaíMuw;

Olí'lf'2022 Oivda R529019.T;, em 30DV3020 vsícr su^ s aluaíizijáo irais as acas

pnxesstís Deposto (irtcme autos Tet-rx) de ?e®cta rc-< 15 (Vxis Os que ccnsa-em

i

1,[0 to

iiÜBDiEUM

i.iXO.íB Looo.a}

da Avaiiaç* R$ 2 512 000 00 em iTTOZCG 1 AVALIAÇÃO ATUALIZADA' RS2 746 834,11 em

Capanetoa, Qdaè da Rtrfrá Edóça - Eslraà Fhiqje Cani^
dial^^iDebdemiçodeM

Eiecução Fscâi. em ciue é sxeqLWte" NSTITUTO àGJA E lyiRA e ereaitad-eis)' GERÈER E
üÁ ÍN LTDA l-ii. VAiLIOR G£R3cR BEMJNSj; CapanemaíW: Parte penborada
correspondente a 36.IlS3,61im ® lote rural 25. $«ba tOE-CP. Núcieo Capanema, Colônia
UíssòM, ^ total IIS.DDOm', matr. 35 653 CRI, localKlade de Nessa Senhora ®
Carmo/Tiplntio, cf acesso atreves ® calcomt nlo que dNIde a propriedade, áteo pentiorada
nèo possui benfeiionas e acha-se encravada soira o melo do imOvtl. cf possãiilidade de
acesso, parte ® imóvel penhorado írala-sa de terra dobrada e pedregosa, nèo mecanizável

servindo cf pastagem. AVA.IADA E.M RS46 C-M M em r5-!2:320 AVALIAÇÃO ATUALIZADA

RKOiSiO^efflCI.-Cfjm. DivHa RS7Ú ;G3.65 «r «'iiíXII vac.-sijero 5 stielizaç»

mas as astas proxssjas DejaMo Er náes M Srj Se-dí F B Gemer ônus Os sue

a hoM daiinio IIRF,an qii^gKi mbdoa»,obrip
.AsericoBeDé
AGRglKTUm:

credores ce acordo ccm o art 383 co CPC ÀlIos 0000372-20 KI4 8 16 0061 se Execuçáo de

HIRAlODOCumAlON^TÍDC

•f»-". itá 31 da dessitrs da SZl, Mms,«ráibs a ocMs baos «Ibi Uai

Titud E'<ti^i.4ciai, em que é eiRuens EANCO DO BRASIL B',', SERVIÇO BRASILEIRO DE

PwwaàírMVra

«rOfC ÀS PiCRO E PEQUENAS EVPfSSAS - SE3-RAE e execuadOíSi EM ELENA 'AWS

Duà.AMBOi

WARCElC ^diCARDO FRAltClEU ACd.S VAlOiP AONS BBRKS): Capanemilrtt hnOvel,

orO.tlfll

lote 11. Quadra 34, C I.OOOm'. Av. inMpendénua, matr. 6.126 CRI. murado na lateral
esquerda e nos fundos cf muro ® tijolos, na parte dunteire cf grades M ferro, cf 01

Ldtiuk:
-laobaufflWdeUlUTSlUamwiditniadaanidadannl.

Pi.

•(ossiirciobl idmidltS SCnCOUO

Cjimi

[m iWlMt

IRMdXaCÜlíDA
POBTCMO of OiHruBLiaw cwrem

i&crtorioKriitg)

corstaiem rcs jiws INTIMAÇÃO: Pca-n! íeíce lago ir.mK-xsj así exeaiad-ssjcõr.^^eis).
condOfflInoisVcoproprielârioisl: JOSE EDSON SOICZUK E HIA ESPOSA HARIti8.SE
APARECIDA CENK BOICZUK usufutwrwsl. aedivíesi nijwecanci». fiducianoisj e denais

edihcaçáo CMijugade, residência e coméitio (alvenana), parte da frente 01 sala conernal,
med. 390m'. iSvidi® p« 01 corredor tem 03 aptos, med. íKiZ.Mm cada um: 31 reparticio
onde funcionava 31 bar, med. ti9xl20m, lateral da acesso a mais 33 aptos, perfaurdo área

® isam-, jantm e horta. A-.aia® en R$Z'«!ÍKCe em o:«?3-9 AVALIAÇÃO

aWIRATAÇÀO DE EMíA

ArjÂUZACA rs:Kí70224 gn 3101-2022 Dl«a P3'52 0Í1.2! er OiOBGCZl via

ETO.ALIZ.ADA PARA nAtí*.AÇAO K

sqeiic i atuak!»-^ mas as ostas p-pctssuas Depcsitc Err mács da C«pc^aria

LmiM)iaDt.7(MIECAlÍDm

Pieratcris Cível em quo t exsquerle iBAMA - inSTITí/TO BRASILEIRO DO WElC AMDIEMT!

PiiO'tó (fhis Os nus casarem ras autcs Auiis GOÒUIMSZflifB I6^"S' de Carta

Wan9Z«.(4^99«S3320P(<ln)Ucints

V[6A BMFIAIAV PARA El.AMAÇ.ÀO [ff

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS e s.ecutaáKsi lUCIOí MACHADO

r(ieíouíàg9(4S|3SS1239

PR®» DE PaV&ÍEMAÇ.ÀO Aif.AlTlCA

MARTINS SEMINSj: CapatemaiPR: TERRENO SUB-URSANO 74-Rtmanesc<nte, c

illlfif fíüR AS RífiilARfS AlA PARAVA
M.E«cSatt7K3ipío.
(a(bH da lo|i&£sMatico •Bendle Dhm

l.mADf.»M!MTPI)DfC.avm4R

VárMdlSIOMlDtí.MilRasi
.ArácuBdlc

3$2l6,75m'. mala. 16.050 CRL Linha Gaúcha, acessado por uma esliada calcada pedras
itre^ilses, cf área ® terras dobradas, praticamente lod-c em pastagem, cercado cf fios ®
cerca ttelrlca, e alguns pontos, cf palanques ® rnadelra e fios de arame farpado, 01 açude
® 25i7m, profundidade que varia ® 3m. onde tinha um poco acabando em 0.46 cm, 01
casa de madeira, med. TOm*, cf anexo aberto, 01 banheiro em alvenaria, 01 galpão de
ni3d»a, 2S1é do pso ® cimenic bruto e o restante de chio balido, servindo pocilga,

galirdielrp e amazérn ® maquinán» ou cereais, med. lOIm'. 7erra Nua avslada ar R{
HbtXC.GO Seiiewias avafcadas em R3 iZOOOiW Tcdl da .Avaiaç» R$ 127.0CC90 am

PtckilcAlusç^

«.«■MEI VALOR DA AVAIAÇÃO "OTAL ATUALIZADA RS129a)645 er 0'-ti-2022
DKwa: PS6C47'.9:. an tZOl-OOlj. '.-aw sqeitc a aiuia^ mais as custes processuais

C-epóaio Emmlosoo!3;DeK5iteioíaiFu3 ccLaj ò-ius Os-que constarem rcs autos

«(i)veniâ(lxfídroVi[i3tóPanç(ídeSod2^
tM^adenanCarnScOTes

Fa)e:[46)3552-I32l

RELAÇÃO COMPLETA DOS 8ENS E MAIS INFORMAÇÕES: Smon Lei lies -

{46) 3225-2268 • mm JimonieiíOHAOin.tic • conlato^nwiMoes®nLbr

1-^117

