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EDITAL
PREGAO ELETRONICO N° 001/2023/FME.

INTERESSADA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE SAO VALERIO/TO
MODALIDADE: Pregao Eletronico.
DATA DA REALIZAGAO: 24 de janeiro de 2023.
HORARIO: 09:00 horas
INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
DIA: 12 de Janeiro de 2023

HORA: 08:00 H

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

DIA: 24 de Janeiro de 2023

HORA: 08:00 H

INICIO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DIA: 24 de Janeiro de 2023

08:30 HHORA:
FIM DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DIA: 24 de Janeiro de 2023

09:00 HHORA:

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS
24 de Janeiro de 2023DIA:

09:00 HHORA:

www.bnc .org.br "Acesso Identificado"LOCAL:
DEMAIS INFORMACOES

Para todas as referencias de tempo sera observado o horario oficial de Brasilia - DF.OBS.:
Licitapao exclusiva para Microempresa e Empresa de Pequeno PorteOBS.:
Modo de disputa: aberto (envio dos lances durara 10 minutos, prorrogado automatica e

sucessivamente quando houver lance nos dois ultimos minutos)
OBS.:

Nao havendo expediente ou ocorrendo fato que impepa a realizapao do certame na

data marcada, a sessao sera redesignada para o dia util seguinte, no mesmo horario.
OBS:

O Fundo Municipal de Educapao de Sao Valerio - TO realizara licitapao, sob a modalidade sob a

modalidade PREGAO ELETRONICO. exclusivo para ME/EPP [modo de disputa: aberto) regida pela Lei

Federal n.° 10.520/02. Decreto 10.024/19. Decreto Municipal n° 057/2013, Lei Municipal da Microempresa,

Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor n. 123/2006 e suas alteragoes. com aplicapao

subsidiaria da Lei Federal 8.666/93 e alteragoes posteriores, pelo MENOR PRECO POR ITEM, para

Contratapdo de prestapao de servipos de transporte de escolares no municipio de Sao Valerio/TO.
As informapoes e os procedimentos desta licitapao serao executados pela Pregoeira e Equipe de Apoio, no

enderepo eletronico iovalerio.to.aov.br OU H-Hai ao saovalerio.to.qov.bi e duvida em relapao

sistema operacional podera ser esclarecida diretamente a empresa associadaao acesso no
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pelo telefone: (Pinhais-PR ( 41) 3557-2103- ( 41 ) 991367677 e, ou atraves da Bolsa Nacional de
Compras pelo e-mail contato^'bnc.ora.br

1 - DO OBJETO:

1.1 - E objeto desta licitagao o registro de pregos para Contratagao de prestagao de servigos de transporte
de escolares no municipio de Sao Valerio/TO.

2 - DO PRAZO E CONDIQOES:

2.1 - O prazo do Instrumento Contratual, vigorara a partir da sua assinatura pelo periodo de 11 (onze)

meses.
2.2 - A licitante vencedora sera convocada pelo Municipio, para assinar o Instrumento Contratual, de
conformidade com a Lei Federal n.° 8.666/93 e alteragoes posteriores, apos a homologagao do respectivo

processo licitatorio, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da referida convocagao.
2.3-Os servigos ocorrerao conforme necessidade do Departamento requisitante.

3 - DISPOSICOES PRELIMINARES:

3.1 -0 Pregao Eletronico sera realizado em sessao publico, por meio da INTERNET , mediante condigoes de

seguranga - criptografia e autenticagao - em todas as suas fases atraves da Bolsa Nacional de Pregos -
www.bnc.org.br “Acesso Identificado”.

3.1.1 - Os trabalhos serao conduzidos por servidor municipal, denominado Pregoeiro. mediante a insergao e

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo Pregao Eletronico ' constante da

pagina eletronica da BNC.

3.1.2 - O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para a Microempresa e

Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de pregos.

3.1.3 - O valor estimado para a contratagao, se nao constar expressamente do edital, possuira carater

sigiloso e sera disponibilizado exclusiva e permanentemente aos orgaos de controle externo e interno.

3.1.4 - O carater sigiloso do valor estimado para a contratagao sera fundamentado no § 3° do art. 7° da Lei

n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, e no art. 20 do Decreto n° 7.724/12.
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3.1.5 - Para fins do disposto no item 3.1.3, o valor estimado para a contratagao sera tornado publico apenas
e imediatamente apos o encerramento do envio de lances, sem prejuizo da divulgagao do detalhamento
dos quantitativos e das demais informapdes necessarias a elaborapao das propostas.

3.1.6 - Modificagoes no edital serao divulgadas pelo mesmo instrumento de publicagao utilizado para
divulgagao do texto original (Portal da Transparency do Municipio) e o prazo inicialmente estabelecido
sera reaberto. exceto se, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulapao das propostas,

resguardado o tratamento isonomico aos licitantes.
4. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGAO

4.1. O licitante devera observar as datas e os horarios limites previstos para a abertura da proposta,

atentando tambem para a data e horario para inicio da disputa especificado na pagina 01 (um) deste
edital.

5. CONDigOES PARA PARTICIPAgAO

5.1. Poderao participar desta licitapdo exclusivamente Microempresas ou Empresa de Pequeno Porte ou

Microempresario Individual (conforme definipao do art. 3° da LC 123/06), regularmente estabelecida no

Pais, que seja legalmente autorizada a atuarem no ramo objeto desta licitapdo e que satisfapa todas as

exigencias. especificapoes e normas contidas neste Edital e seus anexos.

5.1.1. Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor

Individual (MEI) aptos a participapao no presente certame, aquelas que preenchem os requisitos do art. 3.°.
da Lei Complementar Federal n.° 123/2006.

5.2. Devem estar regularmente cadastradas junto a Bolsa Nacional de Prepos - www.bnc.orq.br, e

consequente credenciamento junto ao aplicativo da mesma, sendo que a apresentapao do

cadastramento nao desobriga o participante a apresentar a documentagao exigida para a habilitagao

relacionada no ITEM 16.

com o

a) A habilitagao dos licitantes devera ser comprovada por meio de previa e regular inscripao cadastral

prevista no ITEM 16 deste Edital, junto a BOLSA NACIONAL DE PREPOS.

b) O credenciamento tempestivo do licitante junto a BOLSA NACIONAL DE PREQOS e conditio sine qua

para sua efetiva habilitagao na modalidade licitatoria Pregao Eletronico.
non

c ) para a habilitagao neste Pregao Eletronico, o licitante devera estar tempestivamente credenciando

sistema acima, devendo encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os

documentos de habilitagao exigidos no item 16, proposta com a descrigao do objeto otertado, marca e

prego, ate a data e horario estabelecidos para abertura da sessao.

no
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5.2.1 - O envio da proposta. acompanhada dos documentos de habilitagao exigidos no edital, nos termos
do disposto ocima, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.2.2 - Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitagao anteriormente
inseridos no sistema, ate a abertura da sessao publica.

5.2.3 - Na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos de habilitagao pelo licitante, nao havera
ordem de classificagao das propostas. o que ocorrera somente apos os procedimentos de que trata o
Capitulo IX do Decreto 10.024/19.

5.2.4 - Os documentos que compoem a proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado somente
serao disponibilizados para avaliagao do pregoeiro e para acesso publico apos o encerramento do envio
de lances.

5.2.5 - Os documentos complementares a proposta e a habilitagao. quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serao encaminhados pelo licitante melhor classificado apos

o encerramento do envio de lances, no prazo de ate 02 (duas) horas contado da solicitagao do pregoeiro

no sistema.

5.3. Nao sera admitida nesta licitagao a participagao de empresas enquadradas em quaisquer das

hipoteses a seguir elencadas:

A) Que se encontrem sob falencia, recuperagao judicial, concurso de credores, dissolugao ou liquidagao:

B). Que. por quaisquer motivos. tenham sido declaradas inidoneas ou punidas com suspensao por orgao da

Administragao Publica Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha

sido publicado na imprensa oficial ou registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado ou, conforme o

caso, pelo orgao que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao;

c ) estrangeiras que nao funcionem no Pais:

5,4. Em se tratando de Microempresa - ME, ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a comprovagao desta

condigao sera efetuada mediante certidao expedida pela Junta Comercial, Declaragao de Breve Relato

ou declaragao fornecida pela empresa e devera ocorrer no credenciamento, sob pena de nao aplicagao

dos efeitos da Lei Complementar n° 123/2006.

5.5. O custo de operacionalizagao pelo uso da Plataforma de Pregao Eletronico, a titulo de remuneragao

pela utilizagao dos recursos da tecnologia da informagao ficara a cargo do licitante, que podera escolher

entre os Pianos de Adesao junto a BOLSA NACIONAL DE PREQOS.

5.6. O referido pagamento/remuneragao possui amparo legal no inciso III do art. 5° da Lei n° 10.520/02.
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5.7. Correra por conto das licitantes todos os custos decorrentes da elaborapao e apresentagao de suas
propostas, nao sendo devida nenhuma indenizagao as licitantes pela realizapao de tais atos.

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNA^AO DO EDITAL

6.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio deverao ser enviados ao pregoeiro,

ate 03 (tres) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica. exclusivamente por meio
eletrdnico via internet atraves do enderepo eletronico col ' saovalerio.to.aov.br OU
licitacao -o 'saovuleiio.to.aov.br.

6.1.1- O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis, contado da

data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaborapao do
edital e dos anexos, bem como, assessoria juridica da pasta.

6.1.2 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vincularao os
participantes e a administragao.

6.2. Qualquer pessoa podera impugnar os termos do edital do pregao, por meio do enderepo eletrdnico
estampado no item 6.1. ate tres dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica.

6.2.1 - A impugnapao nao possui efeito suspensivo e cabera ao pregoeiro. auxiliado pelos responsaveis pela

elaborapao do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnapao no prazo de dois dias uteis, contados da

data de recebimento da impugnapao.

6.2.1.1 - A concessao de efeito suspensivo a impugnapao e medida excepcional e devera ser motivada

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

6.2.1.2 - Acolhida a impugnapao contra o edital, sera definida e publicada nova data para realizapao do

certame.Em caso de impugnapao com carater protelatorio sera aplicada as sangoes pertinentes.

6.3. Nao serao reconhecidos as impugnagdes e os recursos que nao seja na forma eletronica. ou

apresentada fora do prazo legal e/ou subscritos por representante nao habilitado legalmente ou nao

identificado no processo para responder pelo proponente:

6.4. Se procedente e acolhida a impugnapao do Edital, seus vicios serao sanados e caso necessario, nova

data sera designada pela Administragao, para a realizapao do certame.

6.5. As consultas serao respondidas mediante o e-mail indicado no item 6.1 , o edital e seus anexos estarao

disponiveis nos sites www.saovalerio.to.aov.br e www.bi'c .ora.br, onde se encontram acessiveis a todos os

interessados.
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6,5.1. No site do Municipio serao disponibilizadas. alem das respostas, todas as informagoes que o Pregoeiro
julgar importantes, razao pela qual as empresas interessadas deverao consulta-lo quando entender
necessario.

6.5.2. Na ocorrencia de impugnagao de carater meramente protelatorio, ensejando assim o retardamento
da execugao do certame, a autoridade competente podera assegurado o contraditorio e a ampla

defesa. aplicar a pena estabelecida no artigo 7° da Lei n° 10.520/02 e legislagao vigente.

7. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

7.1. O certame sera conduzido pelo Pregoeiro designado pela Administragao, com o auxilio da Equipe de
Apoio, que tera, em especial, as seguintes atribuigoes:

I - Conduzir a sessao publico:

II - Receber, examinar e decidir as impugnagdes e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos.
alem de poder requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragao desses documentos;

III - verificar a conformidade da proposta em relagao aos requisitos estabelecidos no edital:

IV - Coordenar a sessao publica e o envio de lances:

V - Verificar e julgar as condigoes de habilitagao;

VI - Sanear erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos de habilitagao e

sua validade jurldica:

VII - receber. examinar e decidir os recursos e encaminha-los a autoridade competente quando mantiver

sua decisao:

VIII - indicar o vencedor do certame:

IX - Adjudicar o objeto, quando nao houver recurso:

X - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio: e

XI - encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade competente e propor a sua homologagao.

7.2 - A partir do horario previsto no edital, a sessao publica na internet sera aberta pelo pregoeiro com a

utilizagao de sua chave de acesso e senha.

7.3 - Os licitantes poderao participar da sessao publica na internet, mediante a utilizagao de sua chave de

acesso e senha.
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7.4 - O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

7.5 - O pregoeiro verificara as propostas apresentadas e desclassificara aquelas que nao estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. A desclassificagao da proposta sera
fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

7.6 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. Somente as propostas
classificadas pelo pregoeiro participarao da etapa de envio de lances.

7.7 - Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarao da etapa de envio de lances.

8. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAQOES DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS

8.1. As pessoas juridicas ou firmas individuals interessadas deverao nomear atraves do instrumento de

mandato previsto no item 4.6 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em
qualquer empresa associada a Bolsa Nacional de Compras, atribuindo poderes para formular lances de

pregos e praticar todos os demais atos e operagoes no site: www.bnc.ora.br.

8.2. A participagao do licitante no pregao eletronico se dara por meio de participagao direta ou atraves

de empresas associadas a BNC - Bolsa Nacional de Compras, a qual devera manifestar, por meio de seu

operador designado, em campo proprio do sistema. pleno conhecimento, aceitagao e atendimento as

exigencias de habilitagao previstas no Edital.

8.3. O acesso do operador ao pregao. para efeito de encaminhamento de proposta de prego e lances

sucessivos de pregos, em nome do licitante, somente se dard mediante previa definigdo de senha privativa.

8.4. A chave de identificagao e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer pregao

eletronico, salvo quando canceladas por solicitagao do credenciado ou por iniciativa da BNC - Bolsa

Nacional de Compras.

8.5. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha. bem como seu uso em qualquer

transagao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo a BNC- Bolsa Nacional de

Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha. ainda que por

terceiros.

8.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletronico implica a

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungdo de capacidade tecnica para realizagdo das

transagoes inerentes ao pregao eletronico.
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8.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presungao de sua capacidade tecnica para realizagao das transagoes inerentes a
este Pregao.
8.8. O uso da senha de acesso pelo licitante e de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transagao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do sistema. ou ao
orgao ou entidade responsavel por esta licitagao, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha. ainda que por terceiros.

8.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.

9. DO CADASTRAMENTO (FACULTADO)

9.1. O Cadastramento e pega facultada a licitante.

9.2. A habilitagao dos fornecedores em licitagao pertinente d aquisigao de bens e servigos, inclusive de

obras e publicidade, deverao ser comprovadas por meio de previa e regular inscrigao cadastral, desde
que os documentos comprobatorios estejam validados e atualizados.

9.3. O Cadastramento junto ao Municipio permite a participagao dos interessados na modalidade licitatoria

Pregao Eletronico, porem mesmo assim deverao apresentar os documentos colacionados no item 16.

9.4. O cadastramento podera ser realizado atraves do site elencado no item 61.

10. DA PARTICIPAgAO

10.1. A participagao no Pregao Eletronico se dara por meio da digitagao da senha pessoal e intransferivel

do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de pregos, exclusivamente por meio da

Plataforma Eletronico, observada data e horario limite estabelecidos.
10.2. Cabera ao licitante acompanhar atentamente as operagoes na Plataforma Eletronico durante a

sessao publica do pregao, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da

inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Plataforma Eletronico ou da desconexao;

10.3. Qualquer duvida em relagao ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida diretamente a

emoresa associada pelos telefones: Pinhais-PR (41 ) 3557-2103 (41) 991367677 e, ou atraves da Bolsa

Nacional de Compras pelo e-mail contato*? bnc.org.br.

11. DA SESSAO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAQAO DOS LANCES
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11.1. A partir do horario previsto no Edital e no Plataforma Eletronica, tera inicio a sessao publico do pregao
eletronico, com a divulgagao das propostas de pregos recebidas. passando o Pregoeiro a avaliar a
aceitabilidade das propostas.

11.2 - Classificadas as propostas, o pregoeiro dara inicio a fase competitiva. oportunidade em que os
licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico. Os licitantes poderao
oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura da sessao publica e as regras
estabelecidas no edital.

11.3. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverao estar conectados a
Plataforma Eletronica para participar da sessao de lances. A cada lance ofertado o participante sera
imedialamente informado de seu recebimento e respectivo horario de registro e valor:

11.4. O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo

sistema, observado, quando houver, o intervalo mfnimo de diferenga de valores entre os lances, que

incidira tanto em relagao aos lances intermediaries quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor

oferta.

11.5. Ndo serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.

11.6. Durante o transcurso da sessao publica os participantes serao informados, em tempo real, do valor do

menor lance registrado. A plataforma nao identificara o autor dos lances aos demais participantes e nem

ao Pregoeiro e Equipe de Apoio.

11.7.Na hipotese de o sistema eletronico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de

lances da sessao publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos,

sem prejuizo dos atos realizados.

11.8. Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez

minutos. a sessao publica sera suspense e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apos a

comunicagao do fato aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

11.9 - Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico os seguintes modos de disputa: aberto - os

licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes, conforme o criterio de julgamento

adotado no edital.

11.10 - No modo de disputa aberto. a etapa de envio de lances na sessao publica durara dez 10 e, apos

isso. sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois

minutos do periodo de duragdo da sessao publica.
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11.11 - A prorrogapdo automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogapao, inclusive quando se
tratar de lances intermediaries.

11.12 - Na hipotese de nao haver novos lances na forma acima a sessao publica sera encerrada
automaticamente.

11.13 - Encerrada a sessao publica sem prorrogacao automatica pelo sistema, o pregoeiro podera,

assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecupao
do melhor prepo disposto no § unico do art. 7° do Decreto 10.024, mediante justificative.

11.14 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo

sistema eletronico. contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prepo, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociapao em condipoes diferentes das previstas no edital.

11.15 - A negociapao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos demais
licitantes.

11.16 - Encerrada a etapa de negociapao, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro

lugar quanto a adequapao ao objeto e a compatibilidade do prepo em relapao ao maximo estipulado

para contratapao no edital e verificara a habilitapao do licitante conforme disposipoes do edital.

11.17. A plataforma informara a proposta de menor valor do lote/item imediatamente apos o

encerramento da etapa de lances ou. quando for o caso, apos negociapao e decisao pelo pregoeiro

acerca da aceitapao do lance de maior valor:

11.18 - Apos a conferencia e consulta. e se os documentos comprobatorios de habilitapao estiverem de

acordo com o solicitado, sera declarado o (s) licitante (s) vencedor (es) do lote/item e aberto o prazo para

manifestapao de intenpao de interposipao de recurso. Sendo que nesse momento ficara franqueada a

todos os licitantes a consulta dos documentos, cadastrados na plataforma, do (s) licitante (s) vencedor (es)

do lote/item.

11.19. Se a proposta ou o lance do lote/item de menor oferta nao for aceitavel. por inexequibilidade, ou se

o fornecedor desatender as exigencias habilitatorias o Pregoeiro examinara a proposta ou o lance

subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitapao do participante, na ordem de

classificapdo. e assim sucessivamente. ate a apurapao de uma proposta ou lance que atenda o Edital.

Tambem nessa etapa a Pregoeiro podera negociar com o participante para que seja obtido valor melhor:

11.20 - A aceitabilidade sera aferida a partir dos prepos de mercado vigentes na data da apresentapao

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo orgao licitante, que sera juntada aos autos por

ocasiao do julgamento.
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11.21. Constatando o atendimento das exigencias fixadas no Edital. o objeto sera adjudicado ao (s) autor
(es) da (s) proposta (s) ou lance de menor valor do lote/item.

11.22 - O pregoeiro podera. no julgamento da habilitagao e das propostas, sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e Ihes atribuira validade e eficacia para fins de
habilitagao e classificagao, observado o disposto na Lei rr v. /64. de . > de ianeirode 1999.

11.23 - Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publico para a realizagao de diligencias, com
vistas ao saneamento de que trata o caput , a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso previo no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedencia, e a ocorrencia sera
registrada em ata.

12. PROPOSTA NA PLATAFORMA ELETRONICA

12.1. O encaminhamento de proposta (s) para a Plataforma de Pregao Eletronico pressupoe o pleno

conhecimento e atendimento as exigencias de habilitapao previstas no Edital. O Licitante sera responsavel

por todas as transagoes que forem efetuadas em seu nome na Plataforma Eletronica, assumindo como

firmes e verdadeiras suas propostas e lances:

13. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

13.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os

documentos de habilitagao exigidos no edital, proposta com a descrigao do objeto ofertado e o prego,

ate a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

13.2. Na proposta escrita, devera confer:

a) Data e assinatura do representante legal da proponente;

b) Razao social, CNPJ -Cadastro Nacional de Pessoa Juridica: Inscrigao estadual

c ) Enderego completo:
d) Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de

abertura da sessao publica do pregao, no silencio assim sera considerado:

e) oreco unitario e total do item com ate 02 (duas) casas decimals, ja incluidas todas as despesas com

transportes, imposto, taxas, seguros, bem como os onus decorrentes de contratagao de pessoal, leis

trabalhistas, da Previdencia Social, encargos fiscais, comerciais, inclusive descarga dos equipamentos, e

outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada:

13.2.1. - Nos pregos deverao estar computados todos os tributos, encargos, beneficios e despesas indiretas,

correndo tal operagao unica e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da contratada.
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13.2.2 - Nao sera admitida cotagao inferior ou superior a quantidade prevista neste edital.

13.3. Ocorrendo discordancia entre os valores numericos e por extenso, prevalecerao estes ultimos;

13.4. Atendidos todos os requisitos sera (ao) considerada (s) vencedora (s) a (s) licitante (s) que oferecer
|em) o MENOR PRECO POR ITEM.

13.5. Serao desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislagao
vigor.

em

13.6. Para julgamento e classificagao das propostas sera adotado o criterio do MENOR PREQO POR ITEM,

observadas as especificagoes tecnicas e os pardmetros minimos de desempenho e qualidade e prazos
maximos para o fornecimento, definidos neste edital e em seus anexos.

13.7. Analisadas as propostas, serdo desclassificadas as que forem elaboradas em desacordo com os

termos deste Edital.

13.8. Serdo proclamados classificados e ainda concorrentes no certame licitatorio, o proponente que

apresentar a proposta de MENOR PRECO POR ITEM, definida segundo o objeto deste Edital, e, em seguida,

as propostas com pregos ate 10% superiores aqueles, ou as 3 (tres) melhores propostas, conforme disposto

no art. 4°, incisos VIII e IX, da Lei que regulamenta o Pregao (Lei 10.520/2002):

13.9. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem pregos iguais, sera realizado sorteio, tambem para

determinagao da ordem de oferta dos lances.

13.10 O Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a

apresentarem lances verbais, a comegar pelo autor da proposta classificada de maior prego, seguido dos

demais. em ordem decrescente de valor.

13.11.Somente serao aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao ultimo apresentado.

13.12 O Pregoeiro podera, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou

percentual minimo para redugao dos lances, mediante previa comunicagao as licitantes e expressa

mengao na ata da Sessao.

13.13. A desistencia de apresentar lance, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara a exclusao da

licitante da etapa de lances e a manutengao do ultimo prego apresentado peia licitante, para efeito de

ordenagao das propostas.

13.14. O encerramento da etapa competitive dar-se-a quando, indagados pelo Pregoeiro, as licitantes

qualificadas manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

AV. TOCANTINS, N* 280 - CENTRO, CEP: 77390 000, CNPJ: 31.237.827/0001- 47, SAO VALERIO - TO, TEL: 43 3359 - 1619,

WWW.SAOVALERIO.TO.GOV.BR. Iicitcicoogsaovolerio.to.qov.br.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO
CNPJ N“ 31.237.827/0001-47

ADM: 2021/2024

*v j r ' Mfc'Uw Muntc«pa d<

** Sao ValerioCUC«(lAitM MtiMCIFM Oi iQtfCAUO Tr*b3!ho P 3io«ip+fi<tsJr0 IMA&AlbO!n
t*4 (*.!«<•11<M

13.15. Analisadas as propostas apresentadas e concluida a etapa de lances verbais, a classificagao final
far-se-a pela ordem crescente dos pregos.

13.6. Sera considerada como mais vantajosa para a Fazenda Publica de Sao Valerio a proposta da licitante
que ofertar o MENOR PREQO POR ITEM, proposto e aceito, obtido na forma da condigao anterior.

13.7. Em seguida, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto
definido nesle Edital e valor, decidindo motivadamente a respeito.

13.8. Mesmo depois de encerrada a etapa competitive, ordenadas as ofertas e examinada, quanto ao
objeto e valor ofertado. a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou seja. a de MENOR

PREQO POR ITEM:

13.9. Se nao for aceita a proposta escrita de MENOR PRE^O POR ITEM:

13.10. Se a licitante detentora do menor prego desatender as exigencias habilitatorias.

13.11. Apos a fase de lances se a proposta mais bem classificada nao fiver sido ofertado por Microempresa

- ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP ate 5% (cinco por

cento) superior a melhor proposta, estara configurado o empate previsto no art. 44, §2° da Lei

Complementer n° 123/2006.

13.12. Ocorrendo o empate. proceder-se-a da seguinte forma:

13.13. A Microempresa - ME ou a Empresa de Pequeno Porte - EPP mais bem classificada sera convocada

para, no prazo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, apresente nova proposta de prego

inferior aquela considerada classificada em 1° lugar no certame, sob pena de preclusao do exercicio do

direito de desempate;

13.14. Nao sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serao

convocadas as demais ME’s ou EPP’s remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido

no caput desta condigao, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

13.15. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas ME's e EPP' s que se encontrem no limite

estabelecido no caput desta condigao, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que

primeiro podera apresentar melhor oferta.

13.16. Na hipotese da nao contratagao nos termos previstos na condigao anterior, o objeto iicitado sera

adjudicado em favor da proposta classificada em 1° lugar na etapa de lances.
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13.17. Verificado que a proposta de MENOR PRECO POR ITEM atende as exigencias fixadas neste Edital
quanto a "proposta" e a habilitagao" , sera a respectiva licitante declarada vencedora observada as
disposigoes da Lei Complementar n° 123/2006.

13.18. Se a proposta nao for aceitavel ou se o proponente nao atender as exigencias do ato convocatorio,

o Pregoeiro examinara as ofertas subsequentes, na ordem de classificagao, ate a apurapao de uma
proposta que atenda ao Edital, sendo o respective proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o
objeto desfe Edital.

13.19. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no objeto deste Edital e seus anexos.

13.20. DA EXECUQAO DOS SERVIQOS

13.20.1 - Os servigos deverao ser executados de acordo com o edital e (Anexo I).

13.20.2 - O proponente obriga-se a executor o servigo de reposigao dos veiculos em caso de defeitos
mecanicos em, no maximo. 02 (dois) dias uteis.

13.20.3 - A confirmagao dos servigos sera autorizada por meio de Ordem de Servigo dirigida d Contratada:

13.20.4 - Os servigos deverao ser prestados com pontuaiidade. em observancia ao contrato firmado com

a Secretaria Municipal da Educagao;

13.20.5 - Os veiculos deverao seguir as exigencias do Codigo Nacional de Transito e passar por vistoria do

DENTRAN, e tambem por aprovagao desta Secretaria:

13.20.6 - Os condutores destes deverao adequar-se as normas do CTB (Codigo de Transito Brasileiro);

13.20.7. As iotas poderao lei muduncas, oaro mais ou para menos Quilometros, conforme a necessidade

municipal, e ate poderao surqir novas rotas, ou extinquir alquma rota, bem como a auantidadc de alunos.

13.20.8 - Todas as despesas a ser efetuado para a execugao do servigo deste Edital serao de unica e total

responsabilidade do proponente. correndo por conta do mesmo o risco integral da operagao.

14 - DA FISCALIZAQAO:

14.1 - A fiscalizapao da execugao do contrato serd efetuada pelo titular do Orgao requisitante, ou proposto

por ele designado, de acordo com as especificagoes constantes na "Minuta do Contrato", em anexo.
14.2- A Nomeagao de fiscal do contrato se dara quando a lavratura do instrumento contratual.
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15 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO:

15.1 - Os pagamentos serao realizados mensalmente, apos aferigao dos servigos. em ale 30 (trinta) dias,

contados do recebimento e atesto das Notas Fiscais.

15.1.1 - Na fatura (nota fiscal) devera constaro numero do respectivo processo licitatdrio e do contrato, e o
necessario de acordo do titular do orgao requisitante, bem como estar computados todos os tributos.
encargos, insumos de produgao, beneficios e despesas indiretas

14 - DA HABILITACAO

16.1 - Copia do registro comercial, no caso de empresa individual: ato constitutivo. estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais:
documentos de eleigao dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por agoes, acompanhados

da documentagao ato constitutivo, estatuto ou contrato social: ato constitutivo devidamente registrado no

Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da

diretoria em exercicio:

16.2 - Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda (CNPJ);

16.3 - Comprovagao do enquadramento legal como microempresa ou empresa de pequeno porte nos

termos da LC 123/06, mediante apresentagao de: a) Certidao Simplificada expedida pela Junta Comercial;

b) Declaragao de enquadramento como micro ou pequena empresa (anexo)

16.4 - Certidao Negativa ou positive com efeitos negativos de debito com a Fazenda Estadual da sede da

licitante ou outra prova equivalente. na forma da lei, inclusive as microempresas e empresas de pequeno

porte que poderao observar o disposto no Item 17 do presente edital.

16.5 - Comprovagao via declaragao da propria empresa licitante de que nao utiliza ou beneficiou. direta

ou indiretamente, ou tenha sido autuada nos ultimos 05 (cinco) anos pela utilizagao de mao de obra

infantil, bem como tenha reiteradamente infringido as normas gerais de protegao ao trabalhador

adolescente ou que tenha sido autuado no ano em curso ou anterior por infragao a normas de seguranga

e saude do trabalhador menor de idade, (em conformidade com o estabelecido no inciso V do art. 27, da

Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Federal n° 9.854/99 e Decreto Federal n° 4.358/2002).

16.6 - Certidao Negativa ou positiva com efeitos negativos de Debitos Municipals, expedida pelo Municipio

sede da empresa, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno porte que poderao observar o

disposto no Item 17 do presente edital.
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16.7 - Devera ser apresentado, tambem, comprovante de cadastramento mobiliario junto ao Municipio
sede da empresa licitantes (cartao de inscrigao no Cadostro Mobiliario ou Alvara de funcionamento para
este exercicio).

16.8 - Certidao Negativa ou positiva com efeitos negativos conjunta de debitos relativa a tributos Federais e
a Divida Ativa da Uniao fornecida pelo Ministerio da Fazenda / Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -
Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno porte que
poderao observar o disposto no Item 17 do presente edital

16.9 - Certidao Negativa ou positiva com efeitos negativos de Regularidade de Situagao perante o FGTS
(art. 29, inciso IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e alteragoes), inclusive para as microempresas e empresas de
pequeno porte que poderao observar o disposto no Item 17 do presente edital.

16.10 - Certidao Negativa ou positiva com efeitos negativos de Debitos Trabalhistas, inclusive para as

microempresas e empresas de pequeno porte que poderao observar o disposto no Item 17 do presente

edital.

16.11 - Certidao negativa de falencia ou recuperagao judicial, ou liquidagao judicial, ou de execugao

Patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio. Dentro

do prazo de validade previsto na propria certidao. ou, na omissao desta. expedida a menos de 30 (trinta)

dias contados da data da sua apresentagao;

16.12. QUALIFICAQAO TECNICA

16.12.1 Atestado de Capacidade Tecnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado em

nome da empresa Proponente, que comprove ter o licitante executado/fornecido de maneira satisfatoria

objeto compativel em caracteristicas com o licitado, preferencialmente acompanhado de Copia da

referida Nota Fiscal, devidamente assinada e reconhecida assinatura.

16.13 - Declaragao elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,

assegurando a inexistencia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administrapao.

16.14 - Demais declaragoes que se fizerem em anexo a este edital.

16.15 - Dados do representante da empresa responsavel pela assinatura do contato, caso seja vencedora,

contendo: Nome. CPF, RG, estado civil e enderego.

16.16 - Nao serao admitidas, na licitagao, as pessoas suspensas ou impedidas de liciiar, as que estiverem em

regime de falencia ou recuperagao judicial, as que estiverem devendo para o fisco ou que tenha sua

situagao patrimonial deficitaria, em razao do seu passivo ser maior que o ativo.
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16.17 - No caso de empresa que tenha filial, os documentos habilitatorios e a proposta de prepos deverao
referir-se a um so local de competencia, ou seja toda documentagao deverd estar compativel
C.N.P.J. apresentado, nao sendo permitida mesclagem de documentos.

com o

16.18 - Caso algum documento seja emitido pela “Internet", nao sera necessaria a sua autenticagao, uma
vez que sera efetuada a devida conferencia, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no "site" do orgao
competente.

17 - DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

17.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte (MPEs) sera garantido o tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar 123/06.

17.2 - O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-a nas condigoes do
Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei Complementar n2 123,

de 14 de dezembro de 2006, cujas definigoes do que sejam micro e empresa de pequeno porte

encontram-se expressas em seu artigo 3°.

17.3 - As empresas que se enquadrarem como microempresas ou empresas de pequeno porte deverao ter

essa situagao inserida na redagao do nome empresarial ou fornecerem declaragao de que se enquadram

em uma das situapoes acima apontadas, juntamente com a comprovagao de adesao a programa

“Simples Nacional".

17.4 - No caso de microempresas e empresas de pequeno porte a comprovagao de sua regularidade

fiscal somente sera exigida no momento da assinatura do contrato, devendo, contudo, ser apresentado no

Envelope (documentagao) todos os documentos relativos a regularidade fiscal, ainda que com alguma

ressalva, junto com uma declaragao de que a empresa e uma microempresa ou empresas de pequeno

porte.

17.5 - As MPEs declaradas vencedoras do certame que possuirem alguma restrigao com relapao a

comprovagao da regularidade fiscal terao o prazo de 05 (cinco) dias, prorrogaveis por mais 05 (cinco) dias,

contados a partir dessa declaragao, para regularizagao dessa situagao, pagamento ou parcelamento do

debito e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

17.6 - A nao regularizagao da documentagao da MPE vencedora no prazo previsto no item anterior

implicara decadencia do direito a contratacao, sem prejuizo das sangoes previstas no art. 81 da lei

8.666/93.

177 _ No caso da nao regularizagao da documentagao serao convocados pelo orgao licitante os licitantes

remanescentes na ordem de classificagao para assinatura do contrato.
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17.8 - Sera assegurado, como critbrio de desempate, preferencia de contratagao para as microempresas e
empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situagoes em que as propostas finais
apresentadas pelas MPEs sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.

' 7.9 - Ocorrendo o empate proceder-se-a conforme previsto nos incisos do artigo 45 da Lei Complementer
n° 123/06.
17.10 - A MPE mais bem classificada dentro desse limite de ate 5% (cinco por cento) sera convocada para
apresentar nova proposta no prazo mdximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, sob
penas de preclusao.

17.11 - O disposto nos itens 17.8 e 17.9 somente se aplicarao quando a melhor oferta nao tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

18 - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO

18.1. No horario e local indicados no preambulo, sera aberta a sessao de processamento do Pregao

Eletronico.

18.2. Para efeitos da Lei Complementer n°. 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte

deverao apresentar documento comprobatorio do enquadramento como ME ou EPP, sob pena de nao

gozarem os beneficios desta.

18.2.1. A falsidade da declaragao prestada objetivando os beneficios da Lei Complementer n° 123/2006

caracterizara infragao administrative, sem afastar as demais infragoes penais cabiveis.

18.3. A andlise das propostas pela Pregoeira visara ao atendimento das condigoes estabelecidas neste

Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto nao atenda as especificagoes, prazos

e condigoes fixadas no Edital:

A) No tocante aos pregos, as propostas serao verificadas quanto a exatidao das operagoes aritmeticas que

conduziram ao valor total orgado, procedendo-se as corregoes no caso de eventuais erros, tomando-se

como corretos os pregos unitarios. As corregoes efetuadas serao consideradas para apuragao do valor da

proposta.

18.4. Atendidos todos os requisitos sera (ao) considerada ( s) vencedora (s) a (s) licitante (s) que oferecer

(em) o MENOR PRECO POR ITEM.

18.5. Serao desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislagSo em

vigor.
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18.6. Se a oferta nao for aceitavel, ou se a licifante desatender as exigencias para a habilitagao, a
Pregoeira examinara a oferta subsequente de menor prego. negociara com o proponente, decidira sobre
a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as condigoes de habilitagao e assim sucessivamente.

ate a apuragao de uma oferta aceitavel em razao de atender aos requisitos de habilitagao, caso em que
sera declarado vencedor.

18.7. No caso de eventuais falhas. omissoes ou outras irregularidades o Pregoeiro podera, no julgamento da
habilitagao e das propostas, sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel aos
licitantes, e Ihes atribuira validade e eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

18.7-1 - Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao de diligencias, com
vistas ao saneamento acima, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso previo no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedencia. e a ocorrencia sera registrada em ata.

18.7-2 - Os documentos complementares a proposta e a habilitagao. quando necessarios a confirmagao

daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serao encaminhados pelo licitante melhor ciassificado apos

o encerramento do envio de lances, no prazo de ate 02 (duas) horas contado da solicitagao do pregoeiro

no sistema.

18.8 - A verificagao sera certificada pelo Pregoeiro e deverao ser anexados aos autos os documentos

passiveis de obtengao por meio eletronico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

18.9 - A Administragao nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios eletronicos, no

momento da verificagao. Ocorrendo essa indisponibilidade e nao sendo apresentados os documentos

alcangados pela verificagao. a licitante sera inabilitada.

18.10 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitagao previstos neste Edital. a licitante sera

habilitada e declarada vencedora do certame.

18.11 - Se a oferta nao for aceitavel. ou se a licitante desatender as exigencias para a habilitagao. o

Pregoeiro examinara a oferta subsequente de menor prego, negociara com o seu autor. decidira sobre a

sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as condigoes de habilitagao e assim sucessivamente, ate

a apuragao de uma oferta aceitavel cujo autor atenda os requisitos de habilitagao, caso em que sera

declarado vencedor.

18.12 - As empresas vencedoras dos itens/lotes se houver modificagao do valor destes em razao da fase de

lances, devera no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis enviar nova proposta por escrito contendo os

pregos unitdrio de cada item a fim de que a somatoria desses itens atinja o novo valor total do lote atingido

apos a fase de lances.
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119 - DOS RECURSOS, ADJUDICAGAO E HOMOLOGAQAO
—

19.1. Declarado o vencedor e disparado o aviso de recurso no chat, qualquer licitante que desejar podera
manifestar imediata e motivadamente a intengao de recorrer dentro do prazo de 10 (dez) minutos
campo proprio no sistema com registro da sintese das suas razoes.

em

A ). Ao (a) Pregoeiro (a) cabera o juizo de admissibilidade.

a.l). Nao serao recebidos recurso sobre assuntos meramente protelatorios ou quando nao for
suficientemente justificada e fundamentada a intengao de interpor o recurso pelo licitante;

B). Aceito o recurso pelo (a) Pregoeiro (a), sera facultado ao licitante juntar memoriais no prazo de 03 (tres)
dias uteis.

C). Os demais licitantes ficarao intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, no prazo de
tres dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa dos seus interesses.

19.2. A falta de manifestagao imediata e motivada do licitante importara a decadencia do direito de

recurso e a adjudicagao do objeto da licitagao pelo Pregoeiro ao vencedor.

19.3. O acolhimento de recurso importara a invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
19.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fara a adjudicagao do objeto da licitagao ao

licitante vencedor.

19.5. Na ocorrencia de manifestagao ou interposigao de recurso de carater meramente protelatorio,

ensejando assim o retardamento da execugao do certame. a autoridade competente podera assegurado

o contraditorio e a ampla defesa. aplicar a pena estabelecida no artigo 7° da Lei n° 10.520/02 e legislagao

vigente.

19.6. Os recursos e respectivas impugnagoes cabiveis deverao obedecer aos seguintes requisitos, sob pena

de nao serem conhecidos:

19.6.1. Ser dirigido ao orgao licitante, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 03 (tres) dias uteis, conforme

estabelecido acima:

19.6.2. Ser dirigido a autoridade administrativa maxima do orgao licitante, nos casos de anulagao ou

revogapao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis. nos termos do art. 109, inciso I, alinea c , da Lei Federal n

8.666/93:

CENTRO. CEP: 77390-000, CNPJ: 31.237.827/0001- 47. SAO VALERIO - TO, TEL: 43 335» - 161».
WWW.SAOVALERIO.TQ.GOV.BR. "I- ituccio^oovoleriQ.to qov.bi.AV. TOCANTINS, N" 280 -



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CNPJ N° 31.237.827/0001 - 47

ADM: 2021/2024
C;Sao ValerioSMiFflflJUA MUNfCIPftl Bf IQUCACAQ

0 TILfcAJUlO l ntOSUftMU!!'
1M M(Mi» r*Km

In.ao « Pfovp îKta^f'i >, •*

19.7. Nao serao conhecidas as razoes de recursos interpostos apos o respectivo prazo legal, e/ou subscrito
por representante que nao comprove poder de representagao legal.

19.8. Interposto o recurso. o Pregoeiro podera reconsiderar a sua decisao ou encaminha-lo devidamente
informado a autoridade competente.

19.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicara o objeto do certame a licitante vencedora e homologara o procedimento.

19.10. O recurso terd efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidagao dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

19.11. A adjudicagao sera feita por item.

19.12. O prego adjudicado permanecera fixo e irreajustavel.

19.13. A decisao em grau de recurso sera definitiva e dela dar-se-a conhecimento aos interessados, atraves
de comunicagao por escrito.

19.14. E tacultado a Administragao transferir a adjudicagao aos licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao. para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condigoes propostas pelo 1° (primeiro)

classificado, inclusive quanto aos pregos, ou revogar a licitagao, independentemente da aplicagao das

sangoes previstas neste edital. nas condigoes do § 2°. do art. 64 da Lei 8.666/93:

19.15. Podeia a proposta de a licitante ser desclassificada ate a contratagao, se tiver a Administragao

conhecimento de fato ou circunstancia superveniente que desabone sua regularidade fiscal, juridica,

qualificagao tecnica e/ou economico-financeira. Neste caso, podera ser procedida nova classificagao,

efetuando-se a convocagao das licitantes remanescentes.

20- PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

20.1. Apos a adjudicagao do objeto da licitagao a vencedora terd o prazo de ate 05 dias uteis, a contar

da data do recebimento da convocagao para assinar o contrato / ARP.

20.2. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede do orgao licitante na cidade de Sao
Valerio/TO, observado o horario de funcionamento da repartigao, informagoes pelo (63) 33591433 ou e-mail
CDI - saovalerio.to.aov.br OU licitacao^j saovaleiio.io.aov .bi.

20.3. O prazo concedido para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma unica vez, por igual

periodo, quando solicitado. durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e

aceito pela Administragao.
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20.4. Decorrido o prazo estipulado no subitem 20.1, se a Adjudicataria nao assinar o contrato no prazo e
condigoes estabelecidas, decaira do direito a mesma, sujeitando-se as sangoes previstas no art. 81 da Lei
8.666/93, sem prejuizo das demais medidas legais cabiveis.

20.5. E facultado a Administragao transferir a adjudicagao aos licitantes remanescentes,

classificagao. para faze-lo em igual prazo
na ordem de

mesmas condigoes propostas pelo 1° (primeiro)
classificado, inclusive quanto aos pregos, ou revogar a licitagao, independentemente da aplicagao das
sangoes previstas neste edital, nas condigoes do § 2°, do art. 64 da Lei 8.666/93;

e nas

20.6. Poderd a proposta de a licitante ser desclassificada ate a contratagao, se tiver a Administragao
conhecimento de fato ou circunstancia superveniente que desabone sua regularidade fiscal, juridica,

qualificagao tecnica e/ou economico-financeira. Neste caso, poderd ser procedida nova classificagao,

efetuando-se a convocagao das licitantes remanescentes.

20.7. Condigoes para assinatura do contrato: Instrumento publico ou particular de mandato, este ultimo
com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatdrio da contratagao, quando nao se tratar de socio
ou diretor autorizado atraves de estatuto ou contrato social.

21 - DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS:

21.1 - Rubricas Orgamentarias:

w FUNDO MUNICIPAL EDUCAgAO
1 *•«?!&»&•**

• • •••.“
NflHMMBM

DOTApAO ORpAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA

ElementoProjeto/ Modalidade de
Aplicagao

Categoria
economica

Grupo de
Despesa

Unidade
OrgamentariaOrgao deSubfungaoFungao Programa

despesaAtividade

399033361 1225 2.04506 17.01 12

* -M.. 1 v , FONTE DE RECURSO
o j l o1 00 0 00 0 0 05 0 0RECURSO PROPRIOS

0 00 00 00 0 1 0 0 11 5MDE

0 0 0TRANSF. SALARIO EDUCAgAO 0 00 0 0 0 05 01 5

0 0 0 0 00 03 0 0 05 51TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE

0 0 0 0 00 00 0 01 ——1 9OUTRO TRANSF FNDE

0 00 0 0TRANSF. DO ESTADO EDUCAgAO 0 09 0 0 05 91

000 0 00 00 0 01 5 4 0FUNDE8

22.1 - A inexecugao do contrato, parcial ou total, ensejara na sua rescisao, com as conseqOencias previstas

na Lei Federal n.° 8.666/93 e alteragoes posteriores.

23 - DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAQOES DO ORGAO LICITANTE
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23.1 - Deverd fiscalizar a execugao dos servigos, atraves de frequencias e relatorios emitidos pelas unidades
escolares atendidas;
23.2 Atestar atraves de Fiscalizagdo a frequencia do prestador, bem como, a quilometragem percorrida. a
adequabilidade dos veiculos. sempre mediante boletins emitidos pela Secretaria Municipal de Educagao,

ate o dia 30 de cada mes, para posterior pagamento;

23.3 Descontar os dias nao trabalhados. bem como. proceder a rescisao no caso de 03 taltas mensais
independente da causa:

23.4 Efetuar o pagamento no prazo e valor pactuados.

23.5 Proporcionar todas as informagoes necessarias, para que a contratada desempenhe o servigo

consoante o dispositivo no contrato;

23.6 Proporcionar todas as informagoes necessarias, para que a contratada desempenhe o servigo

consoante o dispositivo no contrato;

23.7 Comunicar a contratada qualquer alteragao sobre os servigos contratados:

23.8 Proceder ao pagamento apos a emissao da Nota Fiscal.

23.9 Devera fiscalizar a execugao dos servigos, atraves de frequencias e relatorios emitidos pelas unidades

escolares atendidas;

Atestar atraves de Fiscalizagao a frequencia do prestador, bem como, a quilometragem

percorrida, a adequabilidade dos veiculos. sempre mediante boletins emitidos pela Secretaria Municipal de

Educagao, ate o dia 30 de cada mes, para posterior pagamento;

23.10

23.11 Descontar os dias nao trabalhados, bem como, proceder a rescisao no caso de 03 faltas mensais

independente da causa;

24 - DAS OBRIGAQ6ES DA CONTRATADA:

Devera atender, em sua totalidade. as prescrigoes do contrato, Edital e de sua Proposta Contratual;

O condutor devera ser habilitado na categoria exigida para execugao do servigo ou integralmente

responsavel por pessoa contratada para desempenhar essa fungao;
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Devera desempenhar os servipos com todo zelo. diligencia e responsabilidade, observando a legislagao
vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuizo da dignidade e independence
profissionais;
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Registrar frequencia nos mecanismos de controle desenvolvido pelo Municipio, bem como emitir boletins
informativos ate o dia 30 de cada mes com a quilometragem percorrida no mes;

Repor o veicuio imediatamente, no caso de defeito ou congenere. sendo pena de rescisao contratual;

O CONTRATADO ( A) arcara com todas as despesas com combustivel, borracharia, aquisigao de pepas e
mecanica.

Proceder ao servipo adjudicado, em conformidade com o quantitative e as especificapoes presente neste
termo de referenda:

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administrapao ou a terceiros, decorrente de sua
culpa ou dolo durante o periodo de realizapao do servipo, nao implicando corresponsabilidade a
Secretaria Municipal da Educapao;

Manter inalterados os prepos e condipoes propostas:

Os veiculos para transpose dos alunos deverdo estar em situapao regular, com bom estado de

conservapao e obedecendo ao ano minimo de fabricapao de cada veicuio exigido neste termo.

Responder por todos os onus decorrentes do servipo prestado a esta Secretaria:

Nao transferir a terceiros. total ou parcial, a execupao dos servipos sem a previa e expressa autorizapao

desta secretaria:

A contratada devera prestar as informapoes e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

contratante, a partir do recebimento da Nota de Empenho;

A contratada devera levar imediatamente ao conhecimento da contratante, qualquer fato extraordinario

ou anormal que ocorrer na execupao do objeto contratado, para adopao das medidas cabiveis:

Devera se comprometer em manter em seu quadro, durante todo o perfodo de execupao do contrato.
profissionais qualificados para pleno atendimento dos servipos contratados:
Os veiculos deverdo estar de acordo com a CTB - Codigo de Transito Brasileiro:

Toda despesa com manutengao do veicuio, abastecimento, reposigao de pepas, motoristas/encargos e
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consertos em geral, ou outro tipo de despesa proveniente deste servigo sera de responsabilidade da

contratada:

Apmsentor ipudos do vktoria do yeicuio. que oprovem c vetculo para realizogdo dos services.

Copia do seguro obrigatdiio valido 6 em dla do veiculo

obrigatorlo sinalizar os veiculas com faixas conforms modelo ctnexo I deste Edital:

25 - DAS SANCOES:

25.1 - Na hipotese de inexecugao total ou parcial do fornecimento, o Contratante, garantida a

apresentagao de previa defesa. aplicara a licitante vencedora, sem prejui'zo da responsabilizagao civil e

penal cabfveis, as seguintes sangoes:

25.1.1 - Advertencia.

25.1.2 - Verificando-se o nao cumprimento de exigencias previamente formuladas pela fiscalizagao, ou de

outras quaisquer disposigoes do contrato, atraves de comunicagoes escritas. e sem prejuizo da rescisao,

aplicar a contratada a multa, equivalente a 0,2% (dois decimos por cento) do valor total do contrato, por

dia de atraso, no atendimento da exigencia formulada, apos decorrido o prazo de entrega.

25.1.2.1 - Se o excesso de prazo, acima referido, ultrapassar 30 ( trinta) dias, o orgao licitante podera optar

pela rescisao do contrato, nos termos do item 22.1.
25.1.3 - Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a

Administragao por um prazo de ate 02 (dois) anos:

25.1.3.1 - Ficara impedido de licitar e de contratar com orgaos desta municipalidade. pelo prazo acima,

sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagoes legais, garantido o

direito a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta cometer

uma das infragoes previstas no artigo 49 do Deereto Federal 10.024/19.

25.1.4 - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao, perante a

propria autoridade que aplicou a penalidade. que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a

Administragao pelos prejuizos resultantes apos decorrido o prazo da sangao aplicada com base no item

anterior.

25.1.5 - As sangoes previstas nos subitens '‘25.1.1", "25.1.3" e "25.1.4" deste item, poderao ser aplicadas

juntamente com a do subitem "25.1.2" , facultada a defesa previa da interessada no respectivo processo,

no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
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25.1.6 - As referidas penalidades nao excluem as perdas e danos resultantes.

26- DOS ILICITOS PENAIS

26.1. As infragoes penais tipificadas na Lei 8.666/93 serao objeto de processo judicial na forma legalmente
prevista, sem prejuizo das demais cominagoes aplicaveis.

27 - DAS DISPOSICOES GERAIS:

27.1 - A autoridade competente para homologar o procedimento licitatorio, podera revoga-lo somente em
razao do interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e

suficiente para justificar a revogagao, e devera anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de
qualquer pessoa. por meio de ato escrito e fundamentado.

27.1.1. A anulagao do procedimento induz a do contrato ou ARP.

27.1.2. Os licitantes nao terao direito a indenizagao em decorrencia da anulagao do procedimento

licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fe de ser ressarcido pelos encargos que tiver

suportado no cumprimento do contrato.

27.2 - As normas disciplinadoras desta licitagao serao interpretadas em favor da ampliagao da disputa,

respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que nao comprometam o interesse

publico, a finalidade e a seguranga da contratagao.

27.3- Os casos omissos do presente Pregao serao soiucionados pelo Pregoeiro.

27.4. Os proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagoes e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitagao.

27.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do

certame na data marcada, a sessao sera redesiginada para o dia seguinte. no mesmo horario.

27.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-d o do vencimento.
27.7. O desatendimento de exigencies formais nao essenciais nao importara no afastamento do licitante,

desde que sejam possiveis as aferigoes das suas qualificagoes e as exatas compreensoes da sua proposta.
durante a realizagao da sessao publica de Pregao.
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27.8 - Os casos omissos. assim como as duvidas, serdo resolvidos com base na Lei Federal n° 10.520/02,

Decreto Federal 10.024/19, Decreto Municipal 062/2013, subsidiariamente a lei federal 8.666/93 e alteragoes
posteriores, bem como de acordo com as demais normas juridicas em vigor.

27.9. Nao cabe a BNC qualquer responsabilidade pelas obrigagoes assumidas neste procedimento, exceto
se comprovado prejuizos por mau funcionamento do sistema.

27.10. Em caso de discordancia existente entre as especificagoes deste objeto descritas no sistema e as
especificagoes constantes deste Edital, prevalecerdo as ultimas.

Sao Valerio/TO, 06 Janeiro de 2023.

Bruno Leonardo de C . Carnetro
Pr«go«iro

013/2021Portana

BRUNO LEONAROO DE CASTRO CARNEIRO
PREGOEIRO MUNICIPAL
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ANEXO I

DESCRITIVO DOS SERVigOS

O presente documento tern por objeto a contratagao de prestador de servigo especializado em
transportes para realizar o transpose de escolares no municipio de Sdo Valerio/TO, para atendimento a
alunos da zona rural, deste municipio.
1 - RECURSOS VINCULADOS:
2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAgAO.
A contratagao para transporte escolar se faz necessario para atendimento exclusivo aos Alunos
residentes no meio rural do Municipio de Sao Valerio/TO, para o deslocamento ate as Escolas Municipais
localizada na sede do municipio e Distritos, garantindo o seu acesso as escolas, de acordo com a
Resolugao FNDE n° 14/2009, que estabelece os criterios e as formas de transparency de recursos
financeiros do Programa de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE),

Justifica-se a contratapdo destes veiculos, tendo em vista tratar-se de estradas vicinais e de dificil acesso,
bem como dentro dos diversos pontos das estradas a impossibilidade para uso dos onibus do transporte
escolar.
3 - PREVISAO ORgAMENTARIA E CLASSIFICAgAO DA DESPESA:

fUNDQ.MUNICIPAL EDUCAQAO
DOTApAO ORpAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:

Element
o de

despes

Projeto/ Categoria
economic Modalidade

de Apllcagao
Unidade

Orgamentaria
Grupo de
DespesaOrgao SubfungaoFungao Programa

Atividade a a

1 399017.01 1225 2.045 306 12 361 3

_
RECURSO PROPRIOS

iSSiliSSitsii FONTE DE RECURSO
o 1 o 1 o I o 0 0 00 0 005 0

00 0 00 1 0 00 00 15MDE

! J U 0 00 0 000 0 00 0TRANSF. SALARIO EDUCACAO 5

0 0 00 00 00 03 055TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE

00 00 0 0 0 00 095 6OUTRO TRANSF FNDE

00 000 00 00 09 9TRANSF. DO ESTADO EDUCAQAO 5: « °0 0 000 00 04 05FUNDEB

4 - QUANTIFICAgAO E ESPECIFICAgOES TECNICAS
ESPECIFICACAOUN. QTDE

REDENpAO,ROTA 01
I ORIGEM: FAZ. RECANTO DO NELORE, DESTINO: ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS,

55.440 ESCOLA ESTADUAL REGINA SIQUEIRA CAMPOS ( SAO VALERIO -TO ), DIAS 21, ONIBUS
1 PEQUENO CAPACIDADE 23 PESSOAS PERIODO VESPETINO, ZONA RURAL

01 Km

ROTA 02 SAO PEDRO.
ORIGEM: ASSENTAMENTO SAO PEDRO, DESTINO:

32.340 KUBITSCHEK DESTRITO ( APINAJE ) . DIAS 21, KOMBI CAPACIDADE 9 PESSOAS.
I PERIODO MATUTINO . ZONA RURAL

ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO
02 Km

ROTA 03 PAPAGAIO ,
ORIGEM: FAZENDA BOM JESUS,03 Km 23.100
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DESTINO: ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS.

| PESSOAS.
PERIODO VESPETINO, ZONA RURAL

, DIAS 21. KOMBI CAPACIDADE 9

* ROTA 04 RONCADOR,

ORICEM; FAZENDA RIO BONITO . DESTINO: ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK
DESTRITO ( APINAJE ) , DIAS 21. CARRO PASSEIO CAPACIDADE 5 PESSOAS, PERIODO

; MATUTINO, ZONA RURAL

04 Km 30.030

| ROTA 05 SERRANOPOLIS .
ORIGEM: FAZENDA RACANTO DO SUSSEGO . DESTINO: ESCOLA MUNICIPAL CASTELO

Km 23.100 ' BRANCO DISTRITO ( SERRANOPOLIS )
. DIAS 21. CARRO PASSEIO CAPACIDADE 5 PESSOAS, PERIODO MATUTINO. ZONA

1 RURAL

05

5 - ESTIMATIVA DE PREpO POR VEICULO:

ITEM UNID. VALOR ESTIMADO KMV

ONIBUS - PEQUENO - CAPACIDADE 23 PESSOAS1 R$KM

KOMBI - CAPACIDADE 9 PESSOAS.2 R$KM

KOMBI - CAPACIDADE 9 PESSOAS.3 R$KM

4 R$CARRO PASSEIO - CAPACIDADE 5 PESSOAS KM

R$CARRO PASSEIO - CAPACIDADE 5 PESSOAS5 KM

6 - VALOR ESTIMADO / COTApAO
O valor estimado para a referido detpesa totalizard o valor de R$. ().

- PRAZO PARA/ EXECUCAO
7.1 O transporte devera ser executado por 11 (onze) meses, excluindo-se o perfodo de ferias. a partir do
data da assinatura do contrato, conforme orientapao obtida atraves do Departamento de Transporte
Escolar / Secretaria de Educapao.
7.2 O contrato podera ter sua vigencia renovada por iguais e sucessivos periodos. ate o limite previsto
na Lein°8.666/93,a criterioexclusivo do FME de SAO VALERIO - TO.
7.3 As rotas e horarios estabelecidos no ANEXO I para a execupao deste objeto deverao ser
rigorosamente cumpridos.
7.4 A licitante vencedora sera responsavel pelo combustivel, alimentapao, uniformes, seguro veicular.
IPVA, motorista despesas trabalhistas e manutenprao do veiculo.

7

8 - CONDIpOES GERAIS:

9 -DA REAUZApAO DOS SERVIpOS:

a) A confirmapao dos servipos sera autorizada por meio de Ordem de Servipo dirigida a Contratada:

b) Os servipos deverao ser prestados com pontualidade, em observancia ao contrato firmado com a
Secretaria Municipal da Educapao:

c) Os veiculos deverao seguir as exigencias do Codigo Nacional de Transito e passar por vistoria do DENTRAN. e
tambem por aprovapao desta Secretaria:

d) Os condutores destes deverao adequar-se as normas do CTB (Codigo de Transito Brasileiro);

r) As roto podomo ter mudnftcq$
!

para u pam
^
mono^Quilometms^onforrn^̂ nec^ssidadejTT^J^̂^
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e ate poderao surqir novas rotas, ou extinauir alauma rota, bem como a auantidade de alunos.

GAQOES DA

a) Devera fiscalizar a execugao dos servigos, atraves de frequencias e relatorios emitidos pelas unidades
escolares atendidas:
Atestar atraves de Fiscalizagao a frequencia do prestador, bem como, a quilometragem percorrida, a
adequabilidade dos veiculos, sempre mediante boletins emitidos pela Secretaria Municipal de Educagao.
ate o dia 30 de cada mes. para posterior pagamento:
Descontar os dias nao trabalhados, bem como, proceder d rescisao no caso de 03 faltas mensais
independente da causa;
Efetuar o pagamento no prazo e valor pactuados.
Proporcionar todas as informagdes necessarias, para que a contratada desempenhe o servigo consoante o
dispositivo no contrato:
Proporcionar todas as informagoes necessarias, para que a contratada desempenhe o servigo consoante o
dispositivo no contrato;
Comunicar a contratada qualquer alteragao sobre os servigos contratados;

Proceder ao pagamento apos a emissao da Nota Fiscal.
Devera fiscalizar a execugao dos servigos, atraves de frequencias e relatorios emitidos pelas unidades
escolares atendidas;

Atestar atraves de Fiscalizagao a frequencia do prestador, bem como, a quilometragem percorrida, a
adequabilidade dos veiculos, sempre mediante boletins emitidos pela Secretaria Municipal de Educagao,
ate o dia 30 de cada mes, para posterior pagamento;

Descontar os dias nao trabalhados, bem como, proceder a rescisao no caso de 03 faltas mensais
independente da causa;

b)

c)

d)
e)

f )

g)

h)

i)

j)

k)

11 - DAS OBRIGACdES DA CONTRATADA:

a) Devera atender, em sua totalidade, as prescrigoes do contrato, Edital e de sua Proposta Contratual;
b) O condutor devera ser habilitado na categoria exigida para execugao do servigo ou integralmente

responsavel por pessoa contratada para desempenhar essa fungao;
c) Devera desempenhar os servigos com todo zelo, diligencia e responsabilidade, observando a legislagao

vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuizo da dignidade e independence
profissionais;

d) Registrar frequencia nos mecanismos de controle desenvolvido pelo Municipio, bem como emitir boletins
informativos ate o dia 30 de cada mes com a quilometragem percorrida no mes;

e) Repor o veiculo imediatamente, no caso de defeito ou congenere, sendo pena de rescisao contratual;
f) O CONTRATADO ( A) arcara com todas as despesas com combustivel, borracharia, aquisigao de pegas e

mecanica.
g) Proceder ao servigo adjudicado, em conformidade com o quantitative e as especificagoes presente neste

termo de referenda;
h) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros, decorrente de sua
culpa ou dolo durante o periodo de realizagao do servigo, nao implicando corresponsabilidade a Secretaria
Municipal da Educagao;
i) Manter inalterados os pregos e condigoes propostas;
j) Os veiculos para transporte dos alunos deverao estar em situagao regular, com bom estado de
conservagao e obedecendo ao ano minimo de fabricagao de cada veiculo exigido neste termo.

k ) Responder por todos os onus decorrentes do servigo prestado a esta Secretaria;
L) Nao transferir a terceiros, total ou parcial, a execugao dos servigos sem a previa e expressa autorizagao
desta secretaria;
m) A contratada devera prestar as informagoes e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, a partir do recebimento da Nota de Empenho;
n) A contratada devera levar imediatamente ao conhecimento da contratante, qualquer fato extraordinario
ou anormal que ocorrer na execugao do objeto contratado, para adogao das medidas cabiveis;
o) Devera se comprometer em manter em seu quadro, durante todo o periodo de execugao do contrato,

profissionais qualificados para pleno atendimento dqs servi^os contratodos^ ^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^M

AV. TOCANTINS. N" 280- CENTRO, CEP: 77390-000, CNPJ: 31.237.827/0001-47. SAO VALERIO - TO,TEL: 63 3359 - 1619,

WWW.SAOVALERIO.TO.GOV.BR. licitacoo-nsoovaletio.to.aov.br.



StCRTTAJUA MUNICtmDf tOUCACAOmuo TIU&JUBO i rmffuaaai1

tM

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAgAO
CNPJ N° 31.237.827/0001-47

ADM: 2021/2024

Prefeitu'd Municipal <Je

*Sao Valerio
IniAo, Trabalho t ^fosptridadf

*&. nr xto*

p) Os veiculos deverao estar de acordo com a CTB -Codigo de Transito Brasileiro;
q) Toda despesa com manutengao do vefculo, abastecimento, reposigao de pegas, motoristas/encargos e
consertos em geral, ou outro tipo de despesa proveniente deste servigo sera de responsabilidade da
contratada;

r) Apresentar laudos de vistoria do veiculo. que aprovem o vefculo para realizagao dos servigos.
s) Copia do seguro obrigatorio valido e em dia do veiculo
t) E obrigatorio sinalizar os veiculos com faixas conforme modelo abaixo:

c «ttxa amarela mcdmda 4Qcm do largura
e com o palavfa eacofar <srn pieto em toda
cxiens&o (lateral e traaeiraj do cnrrocona

z

/aw
'

^Pneus cun
bom estacto

A faixa horizontal no cor amarela, devera ter 40cm de larqura. localizado no meio do veiculo, em toda a
estensao laterais e trazeira da corroceria, com o nome ESCOLAR em preto, com altura de 20 a 30 cm.

12 - DO PAGAMENTO:
a) A prestagao dos servigos sera acompanhada por um representante da secretaria, que ficara responsavel
pelo atesto das notas fiscais ou recibos;

b) O pagamento sera conforme a realizagao dos servigos, efetuado em moeda corrente, por intermedio de
ordem bancaria, mediante apresentagao da Nota Fiscal, no prazo de ate 30 (trinta) dias da data da
apresentagao da Nota Fiscal;

c) Os valores serao pagos de acordo com a quilometragem rodada em dias trabalhados, conforme
calendario escolar 2023;

d) Qualquer erro ou omissao ocorrido na documentagao fiscal sera motivo de corregao por parte da
contratada e havera, em decorrencia suspensao do pagamento ate que o problema seja definitivamente
sanado.

AV. TOCANTINS. N° 280 - CENTRO. CEP: 77390-000. CNPJ: 31.237.827/0001- 47. SAO VALERIO - TO. TEL: 63 3359 - 1619.
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ANEXO II
TERMO REFERENCIA

OBJETO1

Constitui objeto do presente Edital a selegao e Contratapao de prestagao de servipos de transporte de
escolares no municipio de SAO VALERIO - TO.

INTRODUQAO2

2.1 O presente Termo de Referenda tern por escopo descrever a especificagoes tecnicas,
quantitativos e demais condipoes gerais de atendimento, a fim de permitir Contratapao de prestagao de
servipos de transporte de escolares no municipio de SAO VALERIO - TO, pela modalidade de licitagao
PREGAO na forma ElETRONICA.

JUSTIFICATIVA3

3.1. A contratapao para transporte escolar se faz necessario para atendimento exclusivo aos Alunos
residentes no meio rural do Municipio de SAO VALERIO- TO, para o deslocamento ate as Escolas Municipais

localizada na sede do municipio e Distritos, garantindo o seu acesso as escolas, de acordo com a Resolupao

FNDE n° 14/2009, que estabelece os criterios e as formas de transparency de recursos financeiros do

Programa de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE).
Justifica-se a contratapao destes veiculos. tendo em vista tratar-se de estradas vicinais e de

dificil acesso, bem como dentro dos diversos pontos das estradas a impossibilidade para uso dos onibus do

transporte escolar.

3.2.

PRAZO E FORMA DE EXECUCAO4.

O transporte devera ser executado por 11 (onze) meses, excluindo-se o periodo de ferias, a partir da

data da assinatura do contrato, conforme orientapao obtida atraves do Departamento de Transporte

Escolar / Secretaria deEducapao.
O contrato podera ter sua vigencia renovada por iguais e sucessivos periodos, ate o limite previsto

na Lein°8.666/93,a criterioexclusivo do FME de SAO VALERIO - TO.
As rotas e horarios estabelecidos no ANEXO I para a execupao deste objeto deverao ser

rigorosamente cumpridos.
4.3 A licitante vencedora sera responsavel pelo combustivel, alimentagao, uniformes, seguro veicular, IPVA,

motorista, despesas trabalhistas e manutengao do veiculo.

4.1.

4.1,1

4.2.

LOCAL DO SERVIPOS5.
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5.) - Os servigos serao realizados No Municipio SAO VALERIO - TO, zona rural, a saber:

VALOR
MtolOESPECIFICAC&0ITEM UN QTD MES VALOR TOTAL

ROTA 01 REDENgAO,
ORIGEM: FAZ. RECANTO DO NELORE, DESTINO: ESCOLA
MUNICIPAL GETULIO VARGAS, ESCOLA ESTADUAL REGINA
SIQUEIRA CAMPOS ( SAO VALERIO -TO ), DIAS 21, ONIBUS
PEQUENO CAPACIDADE 23 PESSOASPERIODO VESPETINO,
ZONA RURAL

01 Km 55.440 11

ROTA 02 SAO PEDRO.
ORIGEM: ASSENTAMENTO SAO PEDRO. DESTINO:
ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK DESTRITO (
APINAJE ) , DIAS 21, KOMBI CAPACIDADE 9 PESSOAS.
PERIODO MATUTINQ , ZONA RURAL

02 Km 32.340 11

ROTA 03 PAPAGAIO .
ORIGEM; FAZENDA BOM JESUS,
DESTINO: ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS. , DIAS 21.
KOMBI CAPACIDADE 9 PESSOAS.
PERIODO VESPETINO, ZONA RURAL

03 Km 23.100 11

ROTA 04 RONCADOR.
ORIGEM:
MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK DESTRITO ( APINAJE ) ,
DIAS 21. CARRO PASSEIO CAPACIDADE 5 PESSOAS,
PERIODO MATUTINQ, ZONA RURAL

FAZENDA RIO BONITO . DESTINO: ESCOLA
1104 Km 30.030

ROTA 05 SERRANOPOLIS ,
ORIGEM: FAZENDA RACANTO DO SUSSEGO , DESTINO:
ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO DISTRITO (
SERRANOPOLIS )
. DIAS 21. CARRO PASSEIO CAPACIDADE 5 PESSOAS,

PERIODO MATUTINQ, ZONA RURAL

1123.10005 Km

DEFINIQOES GERAIS6

O veiculo especialmente destinado a condugao coletiva de escolares somente podera circular nas vias

com autorizagdo emitida pelo orgao ou entidade executiva de transito dos Estados, Municipios e do

Distrito Federal ( Art. 136 da Lei n° 9.503 de 23 de setembro de 1997 Codigo de Transito Brasileiro). A autorizagao

referida devera ser afixada na parte interna do veiculo, em local visivel, com inscrigao da lotagao

condugao de escolares em numero superior a capacidadepermitida. sendo vedada

estabelecida pelo fabncante ( Art. 137).
Para tanto, exige-se:

Registro como veiculo de passageiros;

Inspegao semestral para verificagao dos equipamentos obrigatorios e de seguranga.
a)

a serb)

realizada peloCONTRAN;

Pintura de faixa horizontal na cor amarela. com 40 cm de largura, a meia altura, em toda a

extensao das partes laterals e traseiras da carrogaria. com o distico ESCOLAR, em preto, em letras

maiusculas, na tipologia Arial, com altura da letra de 280 mm, sendo permitida a tolerancia das respectivas

dimensoes no percentual de 10% (dez por cento), devendo ser invertidas as cores caso a carrogaria do

veiculo seja pintada na cor amarela.

Cintos de seguranga em numero igual a lotagao

CENTRO. CEP: 77390-000, CNPJ: 31.237.827/0001-47. SAO VALERIO - TO. TEL: 63 3359 - 1619,
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e) Outros requisitos e equipamentos obrigatorios estabelecidos pelo CONTRAN;

f) O veiculo utilizado para a execupao de servipos de transporte escolar nao podera ter mais de 10
(dez) anos de vida util;
g) A Prefeitura realizara trimestralmente vistoria,comrelapao aos condutores,considerando o exposto
neste Termo de Referencia:
h) A prestadora de servipo de transporte escolar devera, obrigatoriamente, atender a legislapao vigente;

i) O motorista que realizar o Servipo de Transporte Escolar devera ter o curso de condutores de servipo de
transporte escolar:
j) O servipo de transporte escolar devera estar a disposipao das escolas em cumprimento ao
estabelecido no Calendano Escolar:

k) Os veiculos contratados deverao estar equipados com dispositivos para visao indireta, dianteira e
traseira,que atendamaos requisitos de desempenho e instalapao definidos na Resolupao CONTRAN n° 226, de
09 de fevereiro de 2007. (Espelhos retrovisores ou dispositivos do tipo camera-monitor para visao indireta).

DO CONDUTOR:

a) O condutor de veiculo destinado a condupao de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos (Art.
138 do Codigo de Transito Brasileiro):

Ter idade superior a vintee um anos;

Ser habilitado na categoria D;

Nao ter cometido nenhuma infrapao grave ou gravissima, ou ser reincidente em infrapoes medias

durante ultimos seis (06) meses;

Ser aprovado em curso especializado, para o transporte de escolares.
Apresentar certidao negativa do registro de distribuipao criminal, relativa aos crimes dehomicidio,

roubo, estupro e corruppao de menores, renovavel a cada 05 (cinco) anos, na forma do art. 329 do CTB.

OBRIGAQOES DA CONTRATADA7

A). Devera atender, em sua totalidade, as prescripoes do contrato, Edital e de sua Proposta Contratual;

b) O condutor devera ser habilitado na categoria exigida para execupao do servipo ou integralmente

responsavel por pessoa contratada para desempenhar essa fungao;

Devera desempenhar os servipos com todo zelo, diligencia e responsabilidade, observando a

legislapao vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuizo da dignidade e

independencia profissionais;

C).

Registrar frequencia nos mecanismos de controle desenvolvido pelo Municipio, bem como emitir

boletins informativos ate o dia 30 de cada mes coma quilometragempercorridano mes;
D).

Repor o veiculo imediatamente, no caso de defeito ou congenere. sendo pena de rescisao contratual.

AV TOCANTINS, N- 280 - CENTRO, CEP: 77390-000, CNPJ: 31.237.827/0001-47, SAO VALERIO - TO, TEL: 43 3359 - 1419,
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O CONTRATADO ( A) arcara com todas as despesas com combustfvel, borracharia, aquisipao de pepas e
mecanica.

G). Proceder ao servipo adjudicado, em conformidade com o quantitotivo e as
especificapoes presente neste termo de referenda:

H). Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administrapao ou a terceiros, decorrente de
sua culpa ou dolo durante o periodo de realizapao do servipo, nao implicando corresponsabilidade a
Secretana Municipal da Educagao1

I). Manter inalterados os prepos e condipoes propostas:

J). Os veiculos para transpose dos alunos deverao estar em situapao regular, com bom estado de
conservapao e obedecendo ao ano minimo de fabricapao de cada vefculo exigido neste termo.

K). Responder por todos os onus decorrentes do servigo prestado a esta Secretana:

L). Nao transferir a terceiros, total ou parcial, a execupao dos servipos sem a previa e expressa

autorizagao desta secretana

m) A contratada devera prestar as informapoes e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

contratante,a partir do recebimento da Nota de Empenho;

A contratada devera levar imediatamente ao conhecimento da contratante, qualquer fato

extraordinario ou anormal que ocorrer na execupao do objeto contratado, para adopao das medidas

cabiveis:

n)

Devera se comprometer em manter em seu quadro, durante todo o periodo de execupao do

contrato. profissionais qualificados para pleno atendimento dos servigos contratados:
0].

P|. Os veiculos deverao estar de acordo coma CTB-Codigo de Transito Brasileiro:

Toda despesa com manutenpao do vefculo, abastecimento, reposipao de pepas,

motoristas/encargos e consertos em geral, ou outro tipo de despesa proveniente deste servipo sera de

responsabilidade da contratada:

Q|.

R). Apresentar laudos de visloria do veiculo, que aprovem o veiculo para realizapao dos servipos.

s) C6pia do seguro obrigatorio valido e em dia ao veiculo

T). E obrigatorio sinalizar os veiculos com faixas conforme modelo anexo l deste Edital:

AV. TOCANTINS, N" 280- CENTRO, CEP: 77390-000. CNPJ: 31.237.827/0001-47, SAO VALERIO - TO, TEL: 63 3359 - 1619.
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OBRIGACOES DA CONTRATANTE8

- Devera fiscalizar a execugao dos servigos, atraves de frequencies e relatorios emitidos pelas
unidades escolaresatendidas;

A

- Atestar atraves de Fiscalizagao a frequencia do prestador, bem como, a quilometragem percorrida,

a adequabilidade dos veiculos, sempre mediante boletins emitidos pela Secretaria Municipal de Educagao,

ate o dia 30 de cada mes, para posterior pagamento;

B

C - Descontar os dias nao trabalhados, bem como, proceder a rescisao no caso de 03 faltas mensais
independente da causa

D - Efetuar o pagamento no prazo e valor pactuados.

E - Proporcionar todas as informagoes necessarias, para que a contratada desempenhe o servigo
consoante o dispositivo no contrato

F - Proporcionar todas as informagoes necessarias, para que a contratada desempenhe o servigo

consoante o dispositivo no contrato:

G - Comunicar a contratada qualquer alteragsao sobre os servigsos contratados: H - Proceder ao

pagamento apds a emissao da Nota Fiscal.
I - Devera fiscalizar a execugdo dos servigos, atraves de frequencies e relatorios emitidos pelas unidades

escolares atendidas;

J - Atestar atraves de Fiscalizagao a frequencia do prestador, bem como, a quilometragem percorrida, a

adequabilidade dos veiculos, sempre mediante boletins emitidos pela Secretaria Municipal de Educagao,

ate o dia 30 de cada mes, para posterior pagamento;

K - Descontar os dias nao trabalhados, bem como, proceder a rescisao no caso de 03 faltas mensais

independente da causa

DO PAGAMENTO A CONTRATADA.9

- Para realizar o calculo de pagamento sera considerada a seguinte formula matematica;

(Valor do Km) x (n. Km/dia) x (dias trabalhados) = (valor mensal)
9.1

a) A prestagao dos servigos sera acompanhada por um representante da secretaria, que ficara

responsavel pelo atesto das notas fiscais ou recibos;
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b) O pagamento sera conforme a realizagao dos servigos, efetuado em moeda corrente, por

intermedio de ordembancaria,mediante apresentagao da Nota Fiscal,no prazo de ate 30 (trinta) dia

Da data da apresentagao da Nota Fiscal.

Os valores serao pagos de acordo com a quilometragem rodada em dias trabalhados, conforme

calendario escolar 2023;

C).

D). Qualquer erro ou omissao ocorrido na documentagao fiscal sera motivo de corregao por parte da

contratada e havera, em decorrencia suspensao do pagamento ate que o problema seja definitivamente

sanado.

10 PRAZOS

10.1. O inicio da execugao do servigo sera apos a data de assinatura do contrato, tendo como vigencia o

periodo de 11 (onze) meses contados a partir da assinatura do instrumento contratual. SUBCLAUSULA

PRIMEIRA - O presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no art. 65 da Lei 8.666/93,

sempre atraves de termos aditivos numerados em ordem crescente. SUBCLAUSULA SEGUNDA - O presente

Contratopodera ser prorrogado por igual e sucessivos periodos, durante a gestao atual, combase no inciso II e §

2°do art. 57 da Lei 8.666/93, conforme previsao no Edital que deu origema este contrato.

11. DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

11.1. Promover, por intermedio de servidor designado, o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos,

sob os aspectos quantitative e qualitative,anotando emregistro proprio as falhas detectadas e comunicando

as ocorrenciasde quaisquer fatos que,aseucriterio,exijammedidas corretivas.
H.2. Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentado nos servigos

executados.
11.3. Prestar as informagoes e os esclarecimentos que venhama ser solicitadospelo CONTRATANTE.

114. Zelar para que durante a vigencia do Contrato sejam cumpridas as obrigagoes assumidas por parte da

CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na

licitagao.
11.5. A atuagao ou a eventual omissao da Fiscalizagao durante a realizagao dos trabalhos, nao podera

ser invocadaparaeximiraCONTRATADA daresponsabilidadepelaexecugao dos servigos.
11.6. A comunicagao entre a fiscalizagao e a CONTRATADA sera realizada atraves de correspondence

oficial e anotagoes ouregistros no Relatorio de Servigos.

11.7. O relatorio de servigos sera destinado ao registro de fatos e comunicagoes pertinentes a execugao

dos servigos como conclusao e aprovagao de servigos, indicagoes sobre a necessidade de trabalho

adicional, autorizagao para substituigao de materials e equipamentos, irregularidades e providencias a

serem tomadas pela CONTRATADA e Fiscalizagao.
Todos os atos e instituigoes emanados ou emitidos pela fiscalizagao serao considerados

como se fossempraticadospelo CONTRATANTE.
11.8.
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12 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

12.1 Validade 60 Dias

13 - DOTACAO ORQAMENTARIA

Atesto que ha Dotagao Orgamentdria para cobertura das despesas ora pretendidas. Em caso de
necessidade de suplementagao para cobertura das despesas oriundas desta contratagao. fica a cargo do
Setor de Contabilidade classificar a Dotagao Orgamentdria para anulagao.
As despesas oriundas desta aquisigao correrao a conta do elemento de despesa e das fontes de recursos a
seguir:

j«MH^:- ; FUNDO MUNICIPAL EDUCAQAO

DOTACAO ORGAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:
Unldade

Orgament
aria

Categoria
economic

Modalidad
e de

Aplicagao

Projeto/Subfung Progra Grupo de
Despesa

Elemento de
despesa

Orgao Fungao do ma Atividade a
06 17.01 12 361 1225 2.045 3 3 90 39

mmmm IRBMiMERiHiHHH FONTE DE RECURSO
0 0 0 1 0 11 0RECURSO PROPRIOS 0 01 5 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 05 0 0 1 11MDE

TRANSF. SALARIO EDUCAQAO 00 0 0 01 5 0 0 0 0 0 05
0 00 0 0 0 03 0 0 01 5 5TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE

00 0 0 009 0 0 0 05 6OUTRO TRANSF FNDE 1

TRANSF. DO ESTADO EDUCACAO 0 0 0 00 00 0 0 091 5 9
00 0 00 00 0 0 04 01 5FUNDEB

14 - SANQOES
14.1. Havendo inadimplemento contratual o contratado estara sujeito as penalidades previstas no edital

do pregao.

Sao Valerio/TO, 06 de Janeiro de 2023.

Bruno Leonardo de C. Carneiro
Pregoeiro

Porimna 013/2021

BRUNO^LFdNAtfpO k)E CASTRO CARNEIRO
PREGOEHRO MUNICIPAL

AV. TOCANTINS. N° 280 - CENTRO. CEP: 77390-000. CNPJ: 31.237.827/0001- 47, SAO VALERIO - TO. TEL: 63 3359 - 1619,
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO
CNPJ N° 31.237.827/0001-47

ADM: 2021/2024
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DECLARACAO DE PLENO ATENDIMENTO

Nome da empresa

representante legal

**********, tipo de sociedade
, inscrito no CPF

*********, com enderego na

e portador do RG
10.520/2002, DECLARA sob as penas da lei pleno atendimento aos requisitos de habilitagao para o pregao
eletronico n° 001/2023/FME, cujo objeto e " Contratagao de prestagao de servigos de transporte de escolares
no munidpio de Sao Valerio/TO".

, inscrita no CNPJ
, nos termos do art. 4°, VII, da Lei n.°

********
******** *****

Local, ** de ****** de 2023.

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(*) Declaragao elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ

CENTRO, CEP: 77390-000, CNPJ: 31.237.827/0001-47, SAO VALERIO - TO. TEL: 63 3359 -
WWW SAOVALERIO TO GOV.BR.HcitocaogsaovcileriQ.to.qov.bt,

1619.
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO
CNPJ N° 31.237.827/0001-47

ADM: 2021/2024
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DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MPE

Nome da empresa

representante legal

**********, tipo de sociedade
, inscrito no CPF

, inscrita no CNPJ

. DECLARA sob as penas da lei que
se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do artigo 3° da LC 123/06,

estando apta a fruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidos por nao se enquadrar em nenhum

I* ... > - .*,i, com enderego na

e portador do RG

******** ********
******** ***** *****

das vedagoes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da LC 123/06.

de 2023.Local, ** de ******

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(*) Declaragao elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ

AV. TOCANTINS, N- 280- CENTRO. CEP: 77390-000, CNPJ:31.237.827/000) -47. SAO VALERIO - TO. TEL: 63 3359 - 1619.
WWW.SAOVALERIO.TO.GQV.BR. licilacQoasaovaleno.to.qov.b.i



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO
CNPJ N° 31.237.827/0001- 47

ADM: 2021/2024
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DECLARAQAO DE QUE NAO EMRPEGA MENOR

Nome da empresa

representante legal

**********, tipo de sociedade
, inscrito no CPF

********* , inscrita no CNPJ
, DECLARA sob as penas da lei que

nao utiliza ou beneficiou, direta ou indiretamente. ou tenha sido autuada nos ultimos 05 (cinco) anos pela

utilizagao de mao de obra infantil, bem como tenha reiteradamente infringido as normas gerais de protegao

, com enderego na

e portador do RG
******** ******* *

******** ***** *****

ao trabalhador adolescente ou que tenha sido autuado no ano em curso ou anterior por infragao a normas

de seguranga e saude do trabalhador menor de idade, (em conformidade com o estabelecido no inciso V

do art. 27, da Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Federal n° 9.854/99 e Decreto Federal n° 4.358/2002).

de 2023.Local, ** de ******

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(* ) Declaragao elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ

AV. TOCANTINS, N° 280 - CENTRO. CEP: 77390-000, CNPJ: 31.237.827/0001- 47, SAO VALERIO - TO. TEL: 63 3359 - 1619,

WWW.SAOVALERIO.TQ.GOV.BR. licilacaQQsaovalerio.to.gov -bL
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO
CNPJ N° 31.237.827/0001- 47

ADM: 2021/2024
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR

Nome da empresa

representante legal

lie********* lipo de sociedade
. inscrito no CPF

********* , inscrita no CNPJ
, DECLARA sob as penas da lei

assegurando a inexistencia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administragao

, com enderego na
e portador do RG

........ ********
******** ***** ** ***

Local, ** de ****** de 2023.

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(*) Declaragao elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ

AV. TOCANTINS, N° 280 - CENTRO. CEP: 77390-000. CNPJ: 31.237.827/0001 -47, SAO VALERIO - TO, TEL: 43 335? - 161?,
WWW.SAOVALERIO.TO.GOV.8R. licitacoo'asaovalerio.to.qov.bi.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO
CNPJ N" 31.237.827/0001-47

ADM: 2021/2024

i
_

SICBMARIA MONlCirtt Of UWCACAO
MIIA0 fRJkUUM t MUttftWBMt'tf*MJMKIM WlkWI

* f ' PretetwMunicipal devSao Vaieno
lirvao. Trabslho e Bfosp*fi<tod<'

DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM MUNICIPIO

Nome da empresa
representante legal
assegurando a inexistencia de vinculo com municipio de Sao Valerio/TO, bem como nao possui em seu
quadro societario, socio que seja servidor publico ou empregado de empresa publica, nas esferas federal,
estadual e/ou municipal.

**********, tipo de sociedade
, inscrito no CPF

*********, com enderego na
e portador do RG

********, inscrita no CNPJ ********
******** ***** *****, DECLARA sob as penas da lei

de 2023.Local, ** de ******

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(*) Declaragao elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ

AV. TOCANTINS, N“ 280 - CENTRO. CEP: 77390-000. CNPJ: 31.237.827/0001-47. SAO VALERIO - TO. TEL: 63 3359 - 1619.

WWW.SAQVALERIO.TQ.GOV.BR. licitacoo^saovQlerio.to.qoy.bL



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO
CNPJ N° 31.237.827/0001-47

ADM: 2021/2024
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DECLARACAQ DO CNAF

Nome da empresa
representante legal
direito que o CNAE N°
de maior receita da empresa para verificagao do enquadramento ao beneficio do regime de
desoneragao conforme a Lei n° 12.844/2013.

******** **. tipo de sociedade
, inscrito no CPF
.... Comercio

*********, com enderego na
e portador do RG

, inscrita no CNPJ******** ********
******** ***** *****, DECLARA para devidos fins de

que representa a atividade

Local, ** de ****** de 2023.

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(*) Declaragao elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ

AV. TOCANTINS, Nc 280 - CENTRO. CEP: 77390-000, CNPJ: 31.237.827/0001-47, SAO VALERIO - TO, TEL: 63 3359 - 1619

WWW.SAOVALERIO.TO.GQV.BR. IICITACAO 9saovalerio.to.qov.br,



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO
CNPJ N° 31.237.827/0001-47

ADM: 2021/2024
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INSTRUMENTO CONTRATUAL N °
PREGAO ELETRONICO N° _

/2023
/2023.

Processo n°
Pregao Eletronico n°
Instrumento Contratual n°
Validade 11 meses

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE SAO VALERIO/TO, instituigao de direito publico,

com sede no (a)

Centro, de Sao Valerio/TO, neste ato representado por seu Gestor Municipal o (a) Senhor

, Gestor (a) do Fundo Municipal de Educagao de Sao Valerio/TO, CPF

SSP-TO.

inscrita no Ministerio da Fazenda sob o n° ,N°

RG

instituigao de direito privado, inscrita noCONTRADA: EMPRESA

N°, com sede no (a)

„ neste ato representado pelo(a) Senhor(a)

Ministerio da Fazenda sob o n°

SSP-TO.RGinscrita no CPF

Resolve:

Celebrar o instrumento contratual a seguir reiacionado, proveniente da sessao publica do pregao de forma

eletronico n.° 001/2023/FME, sucedido em / /2023, as :00hs.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente Instrumento Contratual decorre da Homologagao do S.r. (as). Gestor (as) Municipal do Fundo

Municipal de Educagao Sao Valerio/TO constantes nos autos do processo acima citado, na forma da Lei n°
10.520. de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n° 7.892/13, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (Inclui-se em todas as aii©ra^6es

promovidas, no que couber).

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DAS ESPECIFICAgOES E VALORES:

CENTRO, CEP: 77390-000. CNPJ: 31.237.827/0001-47. SAO VALERIO - TO. TEL: 63 3359 - 1619,

WWW.SAOVALERIO.TO.GOV.BR. licitocaoqsaovalerio.to qov.bL
AV. TOCANTINS. N« 280 -



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO
CNPJ N° 31.237.827/0001-47

ADM: 2021/2024
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Contratagao de prestagao de servigos de transpose de escolares no municipio de Sao Valerio/TO.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR:

Pela prestagao dos servigos ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE SAO VALERIO/TO, pagara a
Contratada o valor global de R$
rodado mensalmente, mediante boletim informativo expedido pela empresa e atestado pela Secretaria de
Educagao.

que sera pago conforme km

VEfCULO UNID. VALOR KM

ONIBUS - PEQUENO - CAPACIDADE 23 PESSOAS KM

KOMBI - CAPACIDADE 9 PESSOAS. KM

KOMBI - CAPACIDADE 9 PESSOAS. KM

CARRO PASSEIO - CAPACIDADE 5 PESSOAS KM

CARRO PASSEIO - CAPACIDADE 5 PESSOAS KM

3.1. Fica expressa que todas as despesas geradas para execugao do avengado serao de
inteira responsabilidade do fornecedor registrado, inclusive as obrigagoes previdenciarias e trabalhistas;

CLAUSULA QUARTA - DEFINIQOES GERAIS

O veiculo especialmente destinado a condugao coletiva de escolares somente podera circular nas vias

autorizagao emitida pelo orgao ou entidade executiva de transito dos Estados, Municipios e do Distrito

Federal (Art. 136 da Lei n° 9.503 de 23 de setembro de 1997 Codigo de Transito Brasileiro). A autorizagao

referida devera ser afixada na parte interna do veiculo, em local visivel, com inscrigao da lotagao

permitida, sendo vedada condugao de escolares em numero superior a capacidade estabelecida pelo

fabricante (Art. 137).

com

Para tanto, exige-se:
a) Registro como veiculo de passageiros:
b) Inspegao semestral para verificagao dos equipamentos obrigatorios e de seguranga. a ser realizada pelo

CONTRAN;

c) pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 cm de largura, a meia altura, em toda a extensao das

partes laterais e traseiras da carrogaria, com o distico ESCOLAR, em preto, em letras maiusculas, na

tipologia Arial, com altura da letra de 280 mm. sendo permitida a tolerancia das respectivas dimensoes no

percentual de 10% (dez por cento), devendo ser invertidas as cores caso a carrogaria do veiculo seja

pintado na cor amarela.

d) Cintos de seguranga em numero igual a lotagao;

E). Outros requisitos e equipamentos obrigatorios estabelecidos pelo CONTRAN:

f) O veiculo utilizado para a execugao de servigos de transporte escolar nao podera ter mais de 10 (dez)

anos de vida util;

AV. TOCANTINS. N° 280- CENTRO. CEP: 773V0-000. CNPJ: 31.237.827/0001-47. SAO VALERIO - TO. TEL: 63 3359 - 1619,

WWW.SAOVALERIO.TO-COV.BR - licitocooasaovolerio.lo.gov.bi.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO
CNPJ N° 31.237.827/0001-47

ADM: 2021/2024
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g) A Prefeitura realizara trimestralmente vistoria, com relagao aos condutores, considerando o exposto
neste Termo de Referenda;
h) A prestadora de servigo de transporte escolar devera. obrigatoriamente, atender a legislagao vigente:
i) O motorista que realizar o Servigo de Transporte Escolar devera ter o curso de condutores de servigo de
transporte escolar;

j) O servigo de transporte escolar devera estar a disposigdo das escolas em cumprimento ao estabelecido
no Calendario Escolar;

k) os veiculos contratados deverao estar equipados com dispositivos para visao indireta, dianteira e traseira,

que atendam aos requisitos de desempenho e instalagao definidos na Resolugao CONTRAN n° 226, de 09
de fevereiro de 2007. (Espelhos retrovisores ou dispositivos do tipo camera-monitor para visao indireta).

DO CONDUTOR:

a) O condutor de veiculo destinado a condugao de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos ( Art.
138 do Codigo de Transito Brasileiro):

- Ter idade superior a vinte e um anos:
- Ser habilitado na categoria D;

- Nao ter cometido nenhuma infragao grave ou gravissima, ou ser reincidente em infragoes medias durante

ultimos seis (06) meses;

- Ser aprovado em curso especializado, para o transporte de escolares.
- Apresentar certidao negativa do registro de distribuigao criminal, relativa aos crimes de homicidio, roubo,

estupro e corrupgao de menores, renovavel a cada 05 (cinco) anos, na forma do art. 329 do CTB.

CLAUSULA QUINTA - OBRIGAQOES DA CONTRATADA

A). Devera atender, em sua totalidade, as prescrigoes do contrato, Edital e de sua Proposta Contratual:

b) O condutor devera ser habilitado na categoria exigida para execugao do servigo ou integralmente

responsavel por pessoa contratada para desempenhar essa fungao;

C). Devera desempenhar os servigos com todo zelo, diligencia e responsabilidade, observando a legislagao

vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuizo da dignidade e independence

profissionais;

D). Registrar frequencia nos mecanismos de controle desenvolvido pelo Municipio, bem como emitir

boletins informativos ate o dia 30 de cada mes com a quilometragem percorrida no mes;

E). Repor o veiculo imediatamente, no caso de defeito ou congenere, sendo pena de rescisao contratual;

f) O CONTRATADO ( A ) arcara com todas as despesas com combustivel, borracharia. aquisigao de pegas e

mecanica.

G). Proceder ao servigo adjudicado, em conformidade com o quantitative e as especificagoes presente

AV. TOCANTINS, N" 280- CENTRO, CEP: 773?0-000, CNPJ: 31.237.827/0001-47, SAO VALERIO - TO, TEL: 43 335» - 1419,

WWW.SAOVALERIO.TO.GOV.8R. licitocaogsaovaleiio.to.qov bt.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO
CNPJ N» 31.237.827/0001- 47

ADM: 2021/2024
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neste termo de referenda:

H). Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros, decorrente de sua
culpa ou dolo durante o periodo de realizagdo do servigo, nao implicando corresponsabilidade a
Secretaria Municipal da Educagao:

I). Manter inalterados os pregos e condigoes propostas:

J). Os veiculos para transporte dos alunos deverao estar em situagao regular, com bom estado de
conservagao e obedecendo ao ano minimo de fabricagao de cada veiculo exigido neste termo.

K). Responder por todos os onus decorrentes do servigo prestado a esta Secretaria:

L). Nao transferir a terceiros, total ou parcial, a execugao dos servigos sem a previa e expressa autorizagao

desta secretaria;

m) A contratada devera prestar as informagoes e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

contratante, a partir do recebimento da Nota de Empenho;

n) A contratada devera levar imediatamente ao conhecimento da contratante, qualquer fato

extraordinario ou anormal que ocorrer na execugao do objeto contratado, para adogao das medidas

cabiveis;

O). Devera se comprometer em manter em seu quadro, durante todo o periodo de execugao do contrato,

profissionais qualificados para pleno atendimento dos servigos contratados:

P). Os veiculos deverao estar de acordo com a CTB - Codigo de Transito Brasileiro:

Q). Toda despesa com manutengao do veiculo, abastecimento, reposigao de pegas, motoristas/encargos

e consertos em geral, ou outro tipo de despesa proveniente deste servigo sera de responsabilidade da

contratada:

Rj. Apresentar Iciudos de vistoria do veiculo, que aprovem o veiculo para realizagdo dos servigos.

s) Copia do seguro obrigatdrio valido e em dia do veiculo

T ) . E obrigatorio sinalizar os veiculos com taixos conforme modelo anexo I deste Edltai:

CLAUSULA SEXTA - OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

A - Devera fiscalizar a execugao dos servigos, atraves de frequencias e relatorios emitidos pelas unidades

escolares atendidas;

AV. TOCANTINS, N« 280- CENTRO, CEP: 77390-000, CNPJ: 31.237.827/0001-47, SAO VALERIO - TO. TEL: 43 3359 - 1419.
WWW.SAOVALERIO.TO.GQV.BR. Ilcitocoo'4'soovolerio.to.qov.br.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO
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ADM: 2021/2024
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B - Atestar atraves de Fiscalizagao a frequencia do prestador, bem como, a quilometragem percorrida, a
adequabilidade dos veiculos, sempre medionte boletins emitidos pela Secretaria Municipal de Educagao.
ate o dia 30 de cada mes, para posterior pagamento:

C - Descontar os dias nao trabalhados, bem como, proceder a rescisao no caso de 03 faltas mensais
independente da causa:

D - Efetuar o pagamento no prazo e valor pactuados.

E - Proporcionar todas as informagoes necessarias, para que a contratada desempenhe o servigo
consoante o dispositivo no contrato:

F - Proporcionar todas as informagoes necessarias, para que a contratada desempenhe o servigo

consoante o dispositivo no contrato;

G - Comunicar a contratada qualquer alteragao sobre os servigos contratados;

FI - Proceder ao pagamento apos a emissao da Nota Fiscal.

I - Devera fiscalizar a execugao dos servigos, atraves de frequencies e relatorios emitidos pelas unidades

escolares atendidas:

J - Atestar atraves de Fiscalizagao a frequencia do prestador, bem como, a quilometragem percorrida, a
adequabilidade dos veiculos, sempre mediante boletins emitidos pela Secretaria Municipal de Educagao,

ate o dia 30 de cada mes, para posterior pagamento:

K - Descontar os dias nao trabalhados, bem como, proceder a rescisao no caso de 03 faltas mensais
independente da causa;

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO A CONTRATADA.

7.1 - Para realizar o calculo de pagamento sera considerada a seguinte formula matematica:

(Valor do Km) x (n. Km/dia) x (dias trabalhados) = (valor mensal)

a) A prestagao dos servigos sera acompanhada por um representante da secretaria, que ficara

responsavel pelo atesto das notas fiscais ou recibos:

b) O pagamento sera conforme a realizagao dos servigos, efetuado em moeda correnle. por intermedio

de ordem bancaria, mediante apresentagao da Nota Fiscal, no prazo de ate 30 (trinta) dias da data da

apresentagao da Nota Fiscal;

c ) os valores serao pagos de acordo com a quilometragem rodada em dias trabalhados. conforme

AV. TOCANTINS. N* 280 - CENTRO, CEP: 77390-000, CNPJ: 31.237.827/0001-47, SAO VALERIO - TO. TEL: 63 3359 - 1619,
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calendario escolar 2023;

D). Qualquer erro ou omissao ocorrido na documentagao fiscal sera motivo de corregao por parte da
contratada e haverd. em decorrencia suspensao do pagamento ate que o problema seja definitivamente
sanado.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA E ALTERAQOES
8.1 . O inicio da execugao do servigo sera apos a data de assinatura do contrato, tendo como vigencia o
periodo de 11 (onze) meses contados a partir da assinatura do instrumento contratual.
SUBCLAUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no art.
65 da Lei 8.666/93, sempre atraves de termos aditivos numerados em ordem crescente.
SUBCLAUSULA SEGUNDA - O presente Contrato podera ser prorrogado por igual e sucessivos periodos,

durante a gestao atual, com base no inciso II e § 2° do art. 57 da Lei 8.666/93, conforme previsao no Edital
que deu origem a este contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO DOS SERVigOS

9.1. Promover, por intermedio de servidor designado, o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, sob
os aspectos quantitative e qualitativo, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando
as ocorrencias de quaisquer fatos que, a seu criterio, exijam medidas corretivas.
9.2. Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentado nos servigos

executados.
9.3. Prestar as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE.

914. Zelar para que durante a vigencia do Contrato sejam cumpridas as obrigagoes assumidas por parte

da CONTRATADA , bem como sejam mantidas todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas

na licitagao.
9.5. A atuagao ou a eventual omissao da Fiscalizagao durante a realizagao dos trabalhos, nao podera ser

invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execugao dos servigos.
9.6. A eomunicagao entre a fiscalizagao e a CONTRATADA sera realizada atraves de correspondencia

oficial e anotagoes ou registros no Relatorio de Servigos.
9.7. O relatorio de servigos sera destinado ao registro de fatos e comunicagoes pertinentes a execugao dos

servigos como conclusao e aprovagao de servigos, indicagoes sobre a necessidade de trabalho adicional,

autorizagao para substituigao de materiais e equipamentos, irregularidades e providencias a serem

tomadas pela CONTRATADA e Fiscalizagao.
9.8. Todos os atos e instituigoes emanados ou emitidos pela fiscalizagao serao considerados como se fossem

praticados pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA - DOTACAO ORQAMENTARIA
m

FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
ELEMENTO DE DESPESA:DOTACAO ORCAMENTARIA:

Fungao | Subfungao | Programa ||6rgao ElementoModaiidade deGrupo deCategoriaProjeto/Unidade
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1
Oigomentdria econdmica Despesa Aplicagao deAtividade

despeso

06 17.01 12 361 1225 2.045 3 3 90 39

FONTE DE RECURSO
0 0RECURSO PROPRIOS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0MDE 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TRANSF. SALARIO EDUCACAO 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OUTRO TRANSF FNDE 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06

TRANSF. DO ESTADO EDUCAgAO 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 05 4 0 0 0 0 0 0 0 00FUNDEB

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA INEXECUgAO E RESCISAO

A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao com as consequencias contratuais

e as previstas na Lei 8.666/93 e alteragdes;

O presente Contrato sera rescindido de pleno direito, independente de interpelagao judicial ou

extrajudicial, por qualquer um dos motivos previstos no inciso I do Artigo 79 e nas demais situagoes previstas

nos incisos XIII a XVI do Artigo 78, todos da Lei 8.666/93 e alteragoes.

a)

b)

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - TRIBUTOS

E de inteira responsabilidade do CONTRATADO (A) os onus tributaries, encargos sociais e trabalhistas

decorrentes deste Contrato.
O CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pogamentos que efetuar, os tributos a

esteja obrigado pela Legislagao Vigente, fazendo o recolhimento dos porcelas retidas, nos prazos

a)

b)

que

legais.
Cabera ao CONTRATADO (A) toda responsabilidade pelos onus e obrigagoes decorrentes da

Legislagao Trabalhista e da Previdencia Social.
c)

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS MULTAS

A inexecugao na conclusao de qualquer etapa do objeto sujeitara a contratada ao pagamento da multa

moratoria ndo compensatoria de 0,5 (meio por cento), calculada sobre o valor deste contrato, por dia de

atraso, exceto de comprovado motivo, por caso fortuito ou motivo de forga maior.
SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Multa compensatoria equivalente ao valor integral do fornecimento nao

realizado, limitada a 0,5 (meio por cento) sobre o total do contrato, pela rescisao determinada por ato

unilateral do Fundo Municipal de Educagao de Sdo Valerio/TO. no caso de inexecugao parcial ou total de

quaisquer das obrigagoes estipuladas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA NATUREZA

AV. TOCANTINS, N" 280 - CENTRO, CEP: 77390-000, CNPJ: 31.237.827/0001-47, SAO VALERIO -TO. TEL: 43 335» -
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O presente contrato tern natureza de prestapao de servipos com remunerapao a titulo de servipos

prestados, sem qualquer vinculo empregaticio, o que desobriga o contratante de onus trabalhista e

indenizatorio, ressalvado as condipoes aplicaveis aos trabalhos autonomos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICAQAO

O CONTRATANTE, apos assinatura deste Contrato, providenciara a sua publicidade, por extrato, no placar

da Prefeitura Municipal de Sao Valerio/TO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Peixe/TO , Estado do Tocantins, com renuncia expressa a outros, por mais

privilegiados que forem, para dirimir quaisquer questoes fundadas neste Contrato. E por estarem de acordo,

lavrou-se o presente termo, em 03 (tres) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas

partes contratantes e pelas testemunhas abaixo:

Sao Valerio/TO, aos xxxx dias do mes de xxxxxxx de 2023.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO SAO VALERIO/TO
CNPJ: 31.237.827/0001-47

MARIA NELCILENE ARAUJO REIS
Gestora Municipal

CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Representante:
CPF: xxxxxxxxxxxx

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

AV. TOCANTINS, N 280 - CENTRO, CEP: 77390- 000, CNPJ: 31.237.827/0001-47, SAO VALERIO -TO,TEL: 43 3359 - 1619,
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Senhor Assessor,

Em cumprimento ao paragrafo unico do Artigo 38 da Lei 8.666/93, solicitamos examinar as folhas
retro, referente ao edital do Pregdo Eletronico N°. 001/2023/FME.

Atenciosamente,

Sao Valerio/TO, 06 de janeiro de 2023.

iv

I Dfe CASTRO CARNEIRO
O MUNICIPAL

BRUNO LE
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PARECER JURIDICO

ASSUNTO: Parecer sobre o Edital de Licitagao, na modalidade de Pregao Eletronico, registrado
sob o n° 001/2023/FME, visando a Contratagao de prestagao de servigos de transpose de
escolares no municipio de Sao Valerio/TO.

Na analise do edital que fora apresentada, verifica que esta plenamente de acordo com o
disposto na legislagao pertinente a materia, bem como, no Decreto Municipal que regulamenta
o Sistema de Registro de Pregos.

Diante do exposto, conclui-se que o presente procedimento Licitatorio esta adequado as
exigencias legais, emitindo parecer favoravel a sua publicagao nos veiculos pertinentes.

Apos a sessao de Julgamento retorne os autos a esta assessoria para analise previa a
Homologagao e Adjudicagao.

E o parecer, s.m.j.

Sao Valerio/TO 09 de janeiro de 2023.

Diogo Sousa Naves — Adv
OAB-MG 110.977
Assessor Juridico
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CERTIDAO DE PUBLICACAO

A Secretoria Municipal de Administragao, no uso de suas atribuigoes e em atendimento ao
dispositivo na Lei N.° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes,

Certifica para os devidos fins, que foi publicado, atraves de afixagao no placar da Prefeitura
Municipal, uma copia do EDITAL N° 001/2023/FME, decorrentes do Pregao Eletronico n.
001/2023/FME.

Sao Valerio/TO 11 de janeiro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRApAO
EMERSON DE CASTRO FERRAZ

CENTRO, CEP: 77390-000, CNPJ: 31.237.827/0001 -47, SAO VALERIO - TO, TEL: 63 3359 - 1619.
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COTAQAO PREQO ESTIMADO
C 5ao vcneiioj08JETC5:CONTRATA£AO DE PRESTAQAO DE SERVlQOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES NO MUNICIPIO'

DE SAO~Al£RlO/To!
:

*»- .....ORDEM CPNJ EMPRESA
T 29.230.061/0001-27

~
03

"
858.057/000i~

U
JAMW^NSPOWK. CONSTRUCAO E TERRAPLEN4GEM EIRELI
{ GMiip^osilocAGcYsTTD; FME PE 001/2023Tr 2

;

VALOR UNITARJO

/ JAU * 10 COKTFATO ARAGUAgU - TOAD$ TRANSPORTES CONTRATO N 023 / N#^Q2 ^ /afl22 N*>01,f

OESCRICAOQUANTTTEM UNO
VALOR MBDIOGM LOCAgOES QTO*M£D»AARP

2022
ROTA 01 REDENQAO.
ORIGEM: FAZ. RECANTO DO NELORE,
DESTINO: ESCOLA MUNICIPAL GETULIO
VARGAS. ESCOLA ESTADUAL REGINA
SIQUEIRA CAMPOS ( SAO VALERIO -TO ),
DIAS 21,ONIBUS PEQUENO CAPACIDADE
23 PESSOASPERIODO VESPETINO. ZONA
RURAL

55.4401 R$ 4,20sv R$ 7,20 R$ 3,45 R$ 4,95 n 274 428.00

ROTA 02 SAO PEDRO.
ORIGEM; DESTRITO SAO PEDRO, DESTINO:
ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK
DESTRITO ( APINAJE ) . DIAS 21, KOMBI
CAPACIDADE 9 PESSOAS.
PERIODO MATUTINO , ZONA RURAL

323402 R$ 3,80sv R$ 6,50 R$ 3,00 R$ 3,10 R$ 4,10 R$ 4.10 R$ 132.5V4.00

ROTA 03 PAPAGAIO .
ORIGEM; FAZENDA BOM JESUS,
DESTINO: ESCOLA MUNICIPAL GETULIO
VARGAS. .DIAS 21, KOMBI CAPACIDADE 9
PESSOAS.
PERIODO VESPETINO. ZONA RURAL

23.1003 R$ 3,80sv R$ 5,50 R$ 2,80 R$ 2,80 R$ 3.73 R$ 86.047.50

llROTA 04 RONCADOR,

ORIGEM; FAZENDA RIO BONITO , DESTINO:
ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK
DESTRITO ( APINAJE ) , DIAS 21. CARRO
PASSEIO CAPACIDADE 5 PESSOAS.
PERIODO MATUTINO. ZONA RURAL

30.0304 R$ 3,80sv R$ 5,50 R$ 2,80 R$ 2,80 R$ 3.73 R$ 111.861.75

ENDERECO: 303 NORTE AV. LO 10 N*llSALA 01PLANO DIRETOR NORTE.CNPJ: 09.025.989/0001-62, TELEFONE: 63-98101-6227/99224-3724



ROTA 05 SERRANOPOLIS .
ORIGEM; FAZENDA RACANTO DO SUSSEGO
, DESTINO: ESCOLA MUNICIPAL CASTELO
BRANCO DISTRITO ( SERRANOPOLIS )
. DIAS 21. CARRO PASSEIO CAPACIDADE 5

PESSOAS. PERIODO MATUTINO, ZONA
RURAL

R$ 3,80 R$ 5,50 R$ 2,80 R$ 2,80sv R$ 3.7323.100 86.047.505

VALOR TOTAL R $ 690.978,75

-*(j0t )AriLL fyniv
ODETE DE PAIVA COSTA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Odete de Paiva uosta
Diretora de Compras

n° 025/2021 de 01/01/20?Portana

ENDERE^O: 303 NORTE AV. LO 10 N«11SALA 01PLANO DIRETOR NORTE, CNPJ: 09.025.989/0001 6* TElEFONE 63 98101 6227/99224 .3724


