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SOLICITACAO

Da: Exmo Sr. Prefeito Municipal.
Para: Comissao Permanente de Licitagao da Prefeitura Municipal de Sao Valerio - TO.

1. Tendo em vista a solicitagao do objeto para de prestagao de servigo de transporte por
empreitada global, mediante veiculo de transporte coletivo com a finalidade de assegurar aos
moradores da zona rural acesso a servigos publicos essenciais, inclusive bancarios, considerando
a ausencias, inclusive bancarios — beneficios previdenciarios, considerando a ausencia de
transporte regular naslocalidades.

2. Solicito que seja elaborado o Termo de Referenda e realizada a cotagao de pregos para de
acordo com o item1,desta solicitagao.

Assim, solicito providencias para tanto.

Atenciosamente,

SAO VALERIO/TO, aos 08 dias do mes de fevereiro de 20 •

r
ICIPAL DE SAO VALERIO

OLIMPICTD&S SANTOS ARRAES
Prefeito Municipal

PREFEITURA
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TERMO DE REFERENDA
(ESPECIFICACOESTECNICASDOOBJETO)

DO OBJETO
O objeto do presente e a
empreitada global, mediante veiculo de transporte coletivo com a finalidade de assegurar aos moradores
da zona rural acesso a servigos publicos essenciais, inclusive bancarios - beneficios previdenciarios,
considerando a ausencia de transporte regular nas localidades.

Contratagao de empresa para prestagao de Servigos de transporte por

DA MOTIVAgAO/JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
Justifica-se a presente contratagao assegurar o acesso nas localidades que nao possui transporte publico
nem particular, a presente contratagao busca assegurar o direito de ir e vir bem como o acesso a servigos
publicos essenciais prestados na cede administrativa, importante ainda destacar a possibilidade de
locomogao dessas pessoas para fins de saques de beneficios previdenciarios e para realizagao de compras
basicas para a sua subsistence, servigos esses disponibilizado apenas na sede administrativa, considerando
ainda que todos os moradoresj$)ossui veiculos proprio bem como condigoes economicas de custear tais
deslocamentos, sendo obrigagao do orgao publicos assegurar o minimo de dignidade e de protegao a esta
parcela da comunidade local.

DO CRITERIO DE AVALIA^AO DAS PROPOSTAS
O criterio de avaliagao das propostas sera o de MENOR PRECO POR ITEM

DO INICIO DOS SERVICOS E DOPAGAMENTO
O servigo iniciar-se-a impreterivelmente apos a assinatura do Instrumento Contratual, logo, o pagamento
se dara ate o 109 (decimo) dia util de cada mes subsequente a prestagao dos servigos;

1.

2. DO PRAZO
O presente Contrato vigorara a partir da sua assinatura por 03 (tres) meses ficando condicionada a
prestagao de servigos em tempo habil e eficiente.

5.1 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou
supressoes de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Instrumento
Contratual,conforme determina o Artigo 65,paragrafo primeiro da Lei 8.666/93.

5.2 O presente podera ser prorrogado por igual e sucessivo periodo, durante a gestao atual,
inciso II e § 2° do art. 57 da Lei 8.666/93.

com base nc

3. RECURSOS FINANCEIROS:

»v : ..
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
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DOTACAO ORCAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:
6rga Projeto/ | Categoria

Atividad | erondmica
Modalidad

e de
Elemen tolUnidade

0«;amentari
Fun;a Subfun; GrupoProgra

ma de deaoo o
a e

j 03,03.00 | 03.03.01 despesAplica;ao2.006 Despes04 122 0404
aa

90 3933
FONTS DE RECURSO: 10

Recursos Proprios J
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7- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
A CPL fara o exame da proposta classificando em primeiro lugar, por meio da analise da Planilha de
Composigao de Custos e Formagao de Pregos, declarando-a vencedora, quando verificar a compatibilidade
do prego em relagao ao valor estimado, conforme cotagoes de pregos realizadas, nao se considerara
qualquer oferta de vantagem nao prevista na licitagao;

8 - DAS OBRIGAgOES DA CONTRATADA
Sao de exclusiva conta e responsabilidade da empresa vencedora, aiem das previstas em lei e em normas
aplicaveis, as obrigagoes que se seguem:

Atender, em sua totalidade, as prescrigoes do contrato;

b) Desempenhar os servigos com todo zelo, diligencia e responsabilidade, observando a legislagao vigente,
resguardando os interesses da Contratante, sem prejuizo da e independence profissionais e afastando
impencia e negligencia;

c) Assumir responsabilidade objetiva pelas consequencias de tratamentos, bem como por omissoes
proprias;

d) Cumprir fielmente a carga horaria, nos dias e horarios determinados pela Contratante;

9 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATATANTE

a) Fiscalizar a execugao do Contrato de Prestagao de Servigos;

b) Fornecer condigoes necessarias para o cumprimento deste instrumento,

c) Cumprir com a obrigagao de pagar no prazo e valor pactuados;

10. ESPECIFICAgAO DOS SERVigOS SEREM EXECUTADOS

Transporte por empreitada global, mediante veiculo de transporte coletivo com a finalidade de assegurar

aos moradores da zona rural acesso a servigos publicos essenciais, inclusive bancarios, considerando a

ausencias, inclusive bancarios — beneffcios previdenciarios, considerando a ausencia de transporte reguiar

naslocalidades.

Sac Valerio/TO, 08 de fevereiro de 2021.
Cleonice de Castro Nunes

Presidents CPL
Portaria 012/2021

ilci n^\rv^C\( \ t x :
Cleonice de Castro Nunes Dias

Comissao Permsnente de Licitagao
Presidente - CPL
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