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EDITAL REPUBLICADO 
 

PREGÃO PRESENCIAL 071/2015 
 
 
O Município de Almirante Tamandaré, por intermédio da Pregoeira Oficial, a Srta. Aline 
Guerra Correa, em conformidade com a Portaria nº661 de 07 de outubro de 2014, 
informa que por solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realizará 
procedimento licitatório para aquisição do objeto abaixo especificado, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE, observadas as 
disposições legais contidas na Lei nº. 10.520 de 17/07/2002, regulamentada através do 
Decreto Municipal 031/2005, subsidiariamente à Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, e 
disposições contidas no presente Edital. Torna público, para conhecimento das 
empresas interessadas, que até o dia 20/11/2015 às 14h00min poderá protocolar os 
envelopes no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, 
e que no dia 20/11/2015, às 15h00min, estará abrindo a Sessão que será realizada na 
Sala de Reuniões, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, 
sito a Avenida Emílio Johnson, 360, no Município de Almirante Tamandaré/PR. 
 
1 – OBJETO 
 
 
1.2 A presente licitação tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR BEM COMO SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE INCENTIVO A CULTURA, ESPORTES E SERVIÇOS SOCIAIS, 
SENDO 30(TRINTA) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANOS COM NO MINIMO 
30(TRINTA) LUGARES(MODELO PADRON), 04(QUATRO) VEICULOS TIPO ÔNIBUS 
URBANOS COM NO MÍNIMO 25 (VINTE E CINCO) LUGARES E 04 (QUATRO) 
VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS COM NO MÍNIMO 44 (QUARENTA E 
QUATRO) LUGARES , pelo período de 06 (seis) meses.”, seguindo as condições 
constantes no termo de referência (Anexo I) do presente Edital. 
 
2 – DO VALOR ESTIMADO 
 
 
O preço máximo global da presente licitação será de em R$3.611.130,00 (três milhões 
seiscentos e onze mil cento e trinta reais), conforme Anexos deste Edital. 
 
3 – PARTICIPAÇÃO 
 
 
3.1 Poderão participar da presente Licitação pessoas jurídicas que atuem no ramo 
pertinente ao objeto da presente licitação e que atendam a todas as condições exigidas 
na Lei nº 10.520/02 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.666/93, bem como as 
demais exigências contidas no presente edital. 
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3.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que 
se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 

I. Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da 
Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, ou que 
possua alguma sanção administrativa exarada por esta Administração Pública, que seja 
impeditiva de participar de licitações e contratar com a Administração, sob pena de 
incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

 
II. Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio; 

 
III. Empresa que tenha como sócio(s) servidor (es) ou dirigente(s) de qualquer esfera 
governamental da Administração Municipal. 
 
4 – CREDENCIAMENTO 
 
 
4.1 Durante os trabalhos relativos ao certame licitatório somente será permitida a 
intervenção de um representante legal por licitante, que estiver legalmente constituído e 
for devidamente credenciado a tal fim. 
 
4.2 O representante legal somente poderá representar um licitante. 
 
4.2.1 O instrumento de procuração ou outro documento hábil deverá estar 
acompanhado do contrato ou estatuto social e de um documento de identidade. 
 
4.2.2 Quando a empresa se fizer representar por diretor, sócio ou gerente, a 
capacidade de representação será verificada em face do próprio contrato ou estatuto 
social. 
 
4.3 Os documentos serão verificados no início dos trabalhos e deverão ser 
apresentados em via original; por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião 
ou por funcionário desta Administração Pública; por publicação em Órgão de Imprensa 
Oficial ou, ainda, por cópia acompanhada do respectivo original. 
 
4.4 Todas as empresas deverão apresentar Declaração de Pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação, conforme modelo (ANEXOIII) deste edital, salvo as 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que estejam com restrição no tocante a 
Regularidade Fiscal, que deverão apresentar a Declaração conforme modelo 
(ANEXOV) deste Edital. 
 
4.5 As microempresas e empresas de pequeno porte que queiram gozar das 
prerrogativas e benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão 
apresentar no momento do credenciamento, além dos documentos anteriormente 
mencionados, uma declaração que constitui-se como microempresa ou empresa 
de pequeno porte para os fins legais, conforme (ANEXOIV). 
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4.6 Os documentos necessários para o credenciamento deverão ser apresentados 
fora dos invólucros, serão retidos e deverão integrar o processo de licitação. 
 
5– ENVELOPES 
 
 
5.1 Os envelopes deverão estar devidamente fechados, lacrados e devem ser 
PROTOCOLADOS até o dia e horário definido no presente edital, não será aceita a 
remessa de documentos via postal, fac-símile, telex, telegrama ou qualquer outra forma 
similar. 
 
5.2 Os envelopes deverão conter na face externa os seguintes dizeres: 
 

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ENVELOPE DE PROPOSTA - Nº. 01 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 71/2015 
(RAZÃO SOCIAL) (Nº. DO CNPJ) 
 

 

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO - Nº. 02 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 71/2015 
(RAZÃO SOCIAL) (Nº. DO CNPJ) 

 
6 – PROPOSTA 
 
 
A proposta deverá conter: 
 
6.1 A empresa deverá apresentar proposta, preenchendo o modelo (ANEXOII) de 
proposta de preço.  
 
6.2 Os valores deverão ser expressos com duas casas decimais.  
 
6.3 O prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data designada para a sessão pública. Caso não haja a expressa 
determinação da validade da proposta, tacitamente a licitante estará aceitando o prazo 
mínimo exigido por lei, que é de 60 (sessenta) dias. 
 
6.4 A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, sem emendas, 
rasuras, corretivos ou entrelinhas, com suas folhas rubricadas e a última contendo data, 
assinatura e identificação do signatário, que obrigatoriamente deverá possuir 
capacidade para o ato. 
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6.5 Os documentos deverão ser apresentados preferencialmente na ordem em que se 
encontram enumerados e em papel timbrado da licitante. 
 
6.6 Não deverão conter alternativas de preços ou qualquer condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado. 
 
6.7 No valor proposto deverão estar computados todos os valores necessários para o 
atendimento do objeto da presente licitação, tais como tributos, encargos diretos e 
indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, 
fretes, seguro, custos inerentes à aquisição, transporte, armazenamento e utilização de 
materiais a serem empregados na execução do serviço. 
 
6.8 Havendo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários 
e seus somatórios. 
 
6.9 Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução 
do objeto licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento 
adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante. O valor cotado é de 
inteira responsabilidade da licitante, devendo observar com rigor, quando da elaboração 
da proposta, para que não ocorram erros de digitação, especificações incompletas, ou 
valores cotados errados, estando sujeito a desclassificação da proposta. 
 
6.10 Exaurida a fase de julgamento e classificação das propostas, não serão aceitos 
pedidos de retirada ou desistência de propostas, as quais serão consideradas em todos 
os seus efeitos obrigacionais, sujeitando-se ao julgamento até o final do certame, salvo 
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro, desde que 
solicitado antes do início da fase de lances.  
 
6.11 A apresentação da proposta pela licitante implica na aceitação deste edital, bem 
como das normas legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada 
vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação. 
 
7– DOCUMENTAÇÃO 
 
 O envelope contendo os documentos de habilitação deverá conter: 
 
 
7.1 Habilitação Jurídica: 
 
a) No caso de firma individual: Cédula de Identidade e Inscrição Comercial, com 
prova de registro na Junta Comercial ou repartição Correspondente. 
 
b) No caso de Sociedade Mercantil: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social 
em vigor, devidamente registrado no órgão competente. 
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c) No caso de Sociedade por Ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social 
em vigor, devidamente registrado no órgão competente, acompanhados da ata da 
assembleia, devidamente registrada, que elegeu a última diretoria. 
 
d) No caso de Sociedade Civil: Inscrição do Ato Constitutivo no órgão competente, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício. 
 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País. 
 
f) Os documentos relacionados para Habilitação, não precisarão constar no 
envelope “Documentos de Habilitação”, se estiverem sido apresentados para o 
credenciamento neste Pregão. 

 
7.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
b) Federal mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos 
relativos a tributos federais e dívida ativa da União; 
 
c) Estadual mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão 
negativa de dívida ativa de tributos estadual emitida pela respectiva Secretaria de 
Estado da Fazenda do Estado da seda da empresa; 
 
d) Municipal mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva 
Secretaria de Fazenda da seda da empresa; 
 
e) Prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situação 
regular perante o fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRS); 

 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei 12.440/2011); 
 
 
 
 
Observações: 
 
a) No caso da proponente pretender executar o contrato através de filial, deverá ser 
apresentado todo o documento acima, tanto da matriz quanto da filial. 
 
b) No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a 
certidão negativa de dívida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser 
apresentado; 

 
7.1.3 Declarações: 
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a) Declaração da licitante de que cumpre o disposto no Inciso XXXIII, do artigo 7º 
da Constituição Federal, conforme modelo anexo VII. 
 
b) Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
conforme modelo anexo VIII. 

 
c) As empresas de pequeno porte e microempresas, por ocasião da Lei Complementar 
123, de 14.12.06, deverão apresentar toda a documentação acima requisitada para 
efeito da comprovação da regularidade fiscal ainda que com alguma restrição. 
 
7.1.4 Qualificação Econômico Financeira: 
 
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da 
pessoa jurídica ou negativa de execução patrimonial, dos últimos 60 (sessenta) dias, ou 
que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 
 
b) - Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que poderá ser cópia 
autenticada extraídos do livro diário, ou do jornal, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. 
 
c) A empresa deverá apresentar um capital registrado integralizado 10% total do(s) 
lote(s) arrematado(s), ou patrimônio líquido correspondente, considerando o valor 
estimado para cada lote. (art. 31 da Lei de Licitações e Contratos). 
 
d) Apresentar índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC) com os resultados superiores a 1 (um), sendo inabilitado o licitante que apresentar 
índices em desconformidade com o seguinte Modelo Quadro, o qual deverá constar 
abaixo, a assinatura o nome da empresa e a assinatura do representante legal: 

 
 
 
 

Descrição Fórmula Resultado 

Liquidez Geral LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

Passivo Circulante + Exigível a Longo 
Prazo 

 

Solvência  Geral SG = 
                             Ativo Total_________  

Passivo Circulante + Exigível a Longo 
Prazo 

 

Liquidez 
Corrente 

LC = 
         Ativo Circulante          ___  

Passivo Circulante  
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e) Certidão(s) negativa(s) de pedido(s) de falência ou recuperação judicial expedida(s) 
pelo(s) Distribuidor (es) da sede da pessoa jurídica, no caso de haver mais de um, 
deverá apresentar de todos. 
 

f) As microempresas ou empresas de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, 
que utilizam – se de contabilidade simplificada e que não disponha de Balanço 
Patrimonial, não estão obrigadas na apresentação dos documentos exigidos no item 
“d”, quais sejam balanço e índices de situação financeira, desde que apresentem, 
obrigatoriamente, documento de opção. 
 
7.1.5 Qualificação Técnica: 
 
a) Apresentação de no mínimo 02 (dois) atestado(s) de capacidade técnica, em 
nome do licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove(m) o fornecimento anterior com características técnicas, quantidades e 
prazos de natureza semelhante, de no mínimo 50% (cinquenta por cento) semelhante 
ao objeto deste certame licitatório. E ainda, deverá apresentar as notas fiscais 
correspondentes aos atestados apresentados (quando proveniente de pessoa jurídica 
de direito privado);  
 
b) Comprovação que a empresa licitante possui em sua frota a quantidade de veículos 
solicitada, dentro das condições do edital, por relação conforme (ANEXOX) juntamente 
com cópia da documentação dos veículos em nome da licitante; 
 
c)  Comprovação que a empresa licitante possui em seu quadro funcional no mínimo 38 
(trinta e oito) profissionais devidamente contratados e habilitados (categoria “D” e/ou 
“E”), por relação conforme (ANEXOXI) juntamente com ficha de registro do empregado 
e cópia da CNH 
 
d) Apresentação de declaração que a licitante se responsabiliza a prestar serviço dentro 
das normas divulgadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no que 
couber, e em conformidade com as edições mais recentes e das demais condições e 
exigências contidas neste termo, edital e contrato. 
 
e) Atestado de Visita Técnica que deverá ser previamente agendada junto a Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura através do e-mail 
educaçãoadm@tamandare.pr.gov.br , para conhecimento do licitante quanto a 
complexidade dos serviços a serem prestados.  A visita deverá ser feita até 02 (dois) 
dias antes da licitação em todos os locais onde serão executados o objeto desta 
licitação conforme (ANEXOIX). 
 
8- CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇO 
 
 
8.1 O valor total máximo admitido para a presente licitação é de R$3.611.130,00 (três 
milhões seiscentos e onze mil cento e trinta reais). 
 

mailto:educaçãoadm@tamandare.pr.gov.br
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9 – PROCESSAMENTO 
 
 
9.1 No dia, hora e local designados para a realização do Pregão será procedido o 
credenciamento. 

 
9.2 Serão entregues ao Pregoeiro, os envelopes nº 01 de Proposta e nº 02 de 
Documentação. 

 
9.3 Iniciada a abertura do primeiro envelope de Proposta de Preços, serão avaliadas as 
condições exigidas no Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo 
objeto não atenda às especificações, prazos e condições exigidas. 

 
9.4 Será classificada para a etapa de lances a proposta de menor preço apresentado 
para o item e as que lhe forem superiores em até 10% (dez por cento) do seu valor. 

 
9.5 Não havendo pelo menos 03 (três) propostas de preços escritas nas condições 
estipuladas no item 9.4, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até 
no máximo de 03 (três), participando os seus autores dos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. No caso de 
empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 

 
9.6 Após a fase inicial de “Classificação das Propostas”, o Pregoeiro dará sequência ao 
processo de Pregão, passando para a fase da “Sessão Pública”, da qual só poderão 
participar os licitantes que tiverem suas propostas classificadas na fase anterior. 

 
9.7 Na fase da “Sessão Pública”, os representantes dos licitantes deverão estar 
presentes na sala de reuniões para a etapa de lances. A ausência do representante do 
licitante no horário previsto no item 2.1 deste edital indicará que não há interesse deste 
na apresentação de lances. 

 
9.8 Os lances verbais deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos 
e decrescentes ao menor preço apresentado na proposta escrita. 

 
9.9 Após as devidas orientações e recomendações, o Pregoeiro convidará 
individualmente as proponentes classificadas para o oferecimento de lances verbais, de 
forma sequencial, a partir da proponente de maior preço e as demais em ordem 
decrescente de valor, sendo que a proponente da proposta de menor preço será a 
última a oferecer lance verbal. 

 
9.10 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 

 
9.11 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
declinarem da formulação de lances. 
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9.12 No caso de não existirem lances verbais, serão considerados válidos os valores 
obtidos na etapa de “Abertura das Propostas”, desde que verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, 
podendo, ainda, o Pregoeiro negociar diretamente com o licitante, visando obter 
reduções adicionais de preços. Havendo empate na proposta escrita e não sendo 
ofertados lances, a classificação será efetuada por sorteio, na mesma sessão. 

 
9.13 Exaurida a fase de proposta, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta. 

 
9.14 Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará 
com seu autor, para que seja obtido preço melhor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, 
em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda aos requisitos de habilitação, caso 
em que será declarada vencedora. 
9.15 O Pregoeiro poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada 
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada nesta fase a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

 
9.16 Ocorrendo a hipótese do empate ficto criado pela Lei Complementar 123, a micro 
ou pequena empresa que tiver formulado proposta cujo valor seja superior em até 5% 
ao da proposta da primeira colocada (que não seja micro ou pequena empresa), poderá 
formular nova proposta que deverá ter valor inferior ao da melhor proposta, no prazo 
máximo de 05 (cinco) minutos depois de declarado a menor oferta. 

 
9.17 Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor.  

 
9.18 Todas as folhas dos documentos de proposta e habilitação deverão ser rubricadas 
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

 
9.19 Da sessão deverá ser lavrada ata circunstanciada, que mencionará os licitantes 
concorrentes; as alegações que houver e as demais ocorrências que interessarem ao 
julgamento da licitação, cuja ata deverá ser assinada por todos os presentes. 

 
9.20 Em caso de desclassificação, a licitante poderá retirar o envelope de habilitação na 
mesma oportunidade, ou depois de decididos os recursos e transcorrido o prazo para 
sua interposição relativa ao pregão, todavia, o Pregoeiro poderá retê-los até o 
encerramento da licitação. 
 
10 – JULGAMENTO 
 
 
10.1 A análise dos documentos de propostas e de habilitação deverá observar o 
cumprimento de todas as condições estabelecidas na Lei 10.520/02, Lei Complementar 
123/06 e subsidiariamente a Lei 8.666/93, bem como no presente edital e seus anexos. 
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10.2 Será inabilitada a licitante que deixar de atender qualquer das condições exigidas 
em edital de licitação, que não apresentar todos os documentos exigidos ou que os 
apresentarem de forma diversa da fixada no presente edital, incompletos, incorretos, 
rasurados ou contendo corretivos ou de cujo teor não se possa inferir com precisão as 
exigências contidas em edital e a veracidade dos mesmos. 
 
10.3 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste 
edital, que ofertarem valor superior ao fixado para a presente licitação, que forem 
omissas, vagas, impuserem condições diferentes das dispostas no presente edital ou 
que contiverem descontos ou execução condicionada a prazos ou vantagens de 
qualquer natureza aqui não prevista, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 
perdido, bem como descontos ou vantagens baseados nas propostas das demais 
licitantes; que estiverem incompletas, incorretas, rasuradas ou contendo corretivos, que 
apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento objetivo ou, 
ainda, propostas com preços de valor zero, irrisórios ou manifestamente inexequíveis. 
 
10.4 No julgamento da proposta serão verificados os preços apresentados, 
observando-se que a presente licitação é do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
10.5 Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate se dará por 
sorteio, nos termos do § 2º do artigo 45 da lei nº 8666/93.  
10.6 A(s) proposta(s) vencedora(s) ainda estará (ão) sujeita(s) ao disposto no inciso 
IV do artigo 43, da Lei nº 8.666/93. 
 
10.7 Havendo alguma restrição na comprovação regularidade fiscal da microempresa 
ou empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
 
10.8 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do artigo 43 da 
Lei Complementar nº 123/06, implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar os proponentes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições constantes da 
proposta vencedora ou revogar a licitação. 
 
10.9 Até a assinatura do Contrato a Administração Pública licitadora poderá 
desclassificar, por despacho fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba 
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo das sanções cabíveis, havendo 
conhecimento de qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da 
licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 
administrativa. 
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11 IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
 
11.1 As impugnações não terão efeito de recurso e poderão ser oferecidas por qualquer 
cidadão, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas. 

 
11.2 As impugnações deverão se dar de forma expressa e dirigidas ao Pregoeiro. 
 
11.3 Decairá do direito de impugnar o edital aquele que não o fizer no prazo legal. 
 
11.4 Os recursos relativos aos atos da presente licitação decorrem das disposições 
constantes do artigo 4º, XVIII, da Lei 10.520/02.  
 
11.5 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo, intimados 
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente. 
 
11.6 A ausência de manifestação imediata e motivada importará na decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 
vencedora e encaminhamento do processo à autoridade competente para 
homologação. 
 
11.7 Eventuais recursos deverão ser interpostos de forma expressa e dirigidos ao 
Presidente da Comissão de Licitação, por intermédio do Pregoeiro que realiza a 
licitação. 
 
11.8 Os recursos e impugnações deverão ser instruídos com documentos necessários 
para a perfeita identificação da impugnante/recorrente, bem como da verificação da 
capacidade de representação do signatário, sob pena de não conhecimento. 
 
11.9 Os recursos e eventuais impugnações deverão ser protocolizados junto ao 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, sendo que não será 
aceito em hipótese alguns recursos apresentados de outra forma. 
 
12  – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 
12.1 Executar o objeto contratado, conforme as condições prescritas no presente 
instrumento e de acordo com as especificações e termos mencionados na proposta e 
no Anexo I deste edital. 
 
12.2 Responder, civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, 
materiais ou morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros. 
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12.3 Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada 
para a execução do objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais 
pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança 
no trabalho e previstas na legislação específica; encargos sociais, tributários, 
previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da 
presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não mencionadas, 
para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos termos do art. 
71, da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
12.4 Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da 
Administração e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus 
empregados. 
12.5 Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os 
encargos e demais despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação, 
tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; 
enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e 
mesmo que não expressas no presente edital. 
 
12.6 Cumprir as demais obrigações constantes do Anexo I. 
 
 
 
 
13 – CONTRATAÇÃO 
 
 
13.1 Adjudicado o objeto da presente licitação, a licitante adjudicatária será 
convocada para assinar o Contrato em até 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação a 
este fim, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e no presente edital. 
 
13.2 A notificação poderá se dar via FAX, e-mail, correspondência com aviso de 
recebimento ou por meio de publicação no Órgão Oficial de Imprensa do Município 
 
13.3 Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter 
as mesmas condições de habilitação. 
 
13.4 Quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidas 
neste edital, o Pregoeiro poderá convocar os proponentes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições constantes da 
proposta vencedora ou revogar a licitação, além de aplicar as devidas penalidades ao 
convocado que não assinar. 
 
13.5 Farão parte integrante do Contrato, o presente edital e seus anexos, bem como 
os documentos constantes do processo, e que tenham servido de base para a presente 
licitação. 
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13.6 O Contrato se regerá pelas cláusulas e disposições nele constantes, pelas 
demais disposições constantes do presente edital, pelas disposições contidas nas Leis 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8666/93 com as alterações dela decorrentes, bem 
como pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie do objeto da presente 
licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui ou na minuta do Contrato 
não mencionados. 
 
13.7 A execução do Contrato decorrente terá o seu início a partir do recebimento ou 
retirada da Ordem de Serviço. 
 
13.8 A empresa contratada deverá retirar a ordem de serviço até dois dias úteis a 
partir do comunicado da Administração para tal finalidade. 
 
13.9 É assegurado a empresa contratada, nos termos do art.65 II, “d”, da lei de 
licitações, o direito a manutenção do equilíbrio econômico financeiro. 
 
13.10 A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões, nos limites e nas hipóteses previstas no art. 
65, da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
13.11  Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, a critério da 
Administração, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 57, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores.  
 
13.12  O preço proposto poderá ser reajustado apenas na hipótese do decurso de 
prazo superior a 12(doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato original, 
nos termos do art.3º da lei 10192/01, calculado com base no IGPM;  
 
13.13 Quando antes da data de reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do 
contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, será a revisão 
considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada. 
 
13.14  A Administração 
 
13.15  Pública também se reserva no direito de recusar todo e qualquer serviço que 
não atender as especificações contidas no presente edital ou que sejam considerados 
inadequados. 
 
13.16 O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e 
na forma disposta pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo 80, todos os 
artigos da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
13.17 Também poderá ocorrer a rescisão por conveniência da Administração, a 
qualquer tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 (dez) dias. 
 
14– SANÇÕES 
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14.1 A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se 
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei n. 10.520/02, com as 
alterações dela decorrentes, obedecerá as normas estabelecidas neste edital. 
 
14.2 A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 

 
14.3 As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa. 
 
14.4 Configurado o descumprimento de obrigação contratual ou das obrigações 
assumidas, a contratada será notificada da infração e da penalidade correspondente 
para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 
 
14.5 Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo 
pela imposição ou não de penalidade. 

 
14.6  Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação. 
 
14.7 Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como 
a execução irregular, com atraso injustificado ou nos casos em que o 
licitante/contratado ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
imoral ou cometer fraude fiscal, sujeitará o licitante/contratado à aplicação das 
seguintes sanções: 
 
14.7.1 Advertência. 
 
14.7.2 Multa. 
 
14.7.3 Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios pelo prazo de até 5 anos, conforme prescreve o art. 7o da Lei nº 
10.520/2002. 
 
14.8 A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais 
severas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 
desatender a determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato. 
14.9 A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, ou 
para compensar execução irregular ou inexecução pode ser aplicada cumulativamente 
com a sanção restritiva de direito prevista no “item 14.7”. 
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14.9.1 Na fixação do prazo da penalidade prevista no 14.7.3, deverão ser considerados 
o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das 
irregularidades constatadas, respeitados os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade. 
 
14.10 A multa prevista no “item 14.7.2” será: 
 
14.10.1 De 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução 
total ou parcial das obrigações assumidas pelo contratado. 
 
14.10.2 De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso sobre o valor do contrato ou 
sobre o valor correspondente da parcela em atraso, caracterizando a mora. 

 
14.10.2.1 A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como assim 
em aceitar, retirar ou assinar o contrato ou instrumento equivalente, caracterizará o 
descumprimento total das obrigações assumidas, ou ainda, nos casos de 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte quando o licitante deixar de 
regularizar sua situação fiscal depois de declarado vencedor do certame. 
 
14.10.3 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar o 
atraso como descumprimento total ou parcial da obrigação, recusando-se a receber o 
objeto da licitação e aplicando a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato ou sobre o valor correspondente à(s) parcela(s) não entregue(s). 
 
14.10.4 Na hipótese do item anterior se o descumprimento da obrigação comprometer 
o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá se cumulada 
com a pena prevista no 14.7.3. 
 
14.11 O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha 
sido assegurado o direito de defesa e de recurso do contrato, será: descontado do 
primeiro pagamento devido, em decorrência da execução contratual. 
 
14.11.1 Na hipótese de não cumprimento total da obrigação em face do não 
atendimento da convocação para a assinatura do contrato, o valor da multa deverá ser 
recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 05 
(cinco) dias, contados da intimação. 
 
14.11.2 O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em 
dívida ativa, para cobrança judicial. 
 
14.12 A sanção prevista no item 14.7.3 poderá ser aplicada aos licitantes que venham a 
ter uma conduta antijurídica ou incompatível com a idoneidade para licitar e contratar 
com a Administração Pública ou ainda que apresentem algum documento inverídico. 
 
14.13 Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes na Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente na Lei nº 8666/93, com as alterações dela decorrentes. 
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15 - PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 
15 O pagamento será efetuado mensalmente mediante apresentação da nota fiscal 
detalhada, conforme quilometragem percorrida, devidamente atestada pelo Secretário 
Municipal de Educação e Cultura, através de crédito bancário, na conta corrente 
informada pela licitante contratada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis do mês 
vencido; 
 
15.1 Por ocasião dos pagamentos deverá ser apresentado: 
 
15.1.1 Fatura discriminada, devidamente atestada pela Administração. 
 
15.1.2 Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS).  
 
15.1.3 Prova de regularidade para com o FGTS. 
 
15.2 O pagamento somente efetuar-se-á mediante a tempestividade das certidões 
anteriormente mencionadas. 
 
15.3 Caso a contratada entregue certidão com data expirada ou que venha a expirar-
se antes da liquidação da despesa, ela será comunicada para substituir a certidão 
irregular por uma atualizada. 
 
15.4 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos 
exigidos, bem como enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta à adjudicatária, em virtude de penalidade ou inadimplemento 
das obrigações assumidas. 
 
15.5 As despesas decorrentes do objeto deste edital correrão à conta das dotações 
orçamentárias: 
 
 

10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL           348  

08.244.0010.2.056 – Coordenação do Serviço Social 

3.3.90.33.00 – 1000 - Passagens e Despesas com Locomoção 

  

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          498 

12.361.0018.2.082 – Fundeb 40% 

3.3.90.33.00 – 1102 - Passagens e Despesas com Locomoção 

  

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          514 

12.361.0018.2.083 – Manutenção do Ensino Fundamental 

3.3.90.33.00 – 1103 - Passagens e Despesas com Locomoção 
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11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          534                                     

12.361.0021.2.092 – Manutenção do Transporte Escolar 

3.3.90.33.00 – 1000 – Passagens e Despesas com Locomoção 

  

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          556 

12.365.0019.2.087 – Manutenção de Centro de Educação Infantil - Creches 

3.3.90.33.00 – 1104 - Passagens e Despesas com Locomoção 

  

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          535 

12.361.0021.2.092 – Manutenção do Transporte Escolar 

3.3.90.33.00 – 1125 – Passagens e Despesas com Locomoção 

  

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          536 

12.361.0021.2.092 – Manutenção do Transporte Escolar 

3.3.90.33.00 – 3148 – Passagens e Despesas com Locomoção 

  

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          764 

12.361.0021.2.092 – Manutenção do Transporte Escolar 

3.3.90.33.00 – 1107 – Passagens e Despesas com Locomoção 

  

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          791 

12.361.0021.2.092 – Manutenção do Transporte Escolar 

3.3.90.33.00 – 3107 – Passagens e Despesas com Locomoção 

  

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          790 

12.361.0021.2.092 – Manutenção do Transporte Escolar 

3.3.90.33.00 – 1148 – Passagens e Despesas com Locomoção 

  

12.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                     534 

27.812.0034.2.098 – Manutenção das Atividades Esportivas 

3.3.90.33.00 – 1000 – Passagens e Despesas com Locomoção 

 
16 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
16.1 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo expressa 
disposição em contrário. 
 



  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

ESTADO DO PARANÁ 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3657-2244 – Fax: 41 3657-3021 – CEP 83501-970 

Almirante Tamandaré - Paraná 
18 

16.2 Na ocorrência de qualquer fato que impeça o cumprimento de prazo estabelecido 
neste edital, este será transferido para o primeiro dia útil e de expediente normal da 
Administração. 
 
16.3 A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação, pelos 
proponentes, das condições do edital, cujo desconhecimento não poderá alegar. 
 
16.4 Ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, fica lhe 
facultada a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar 
instrução do processo.  
 
16.5 O Prefeito Municipal poderá revogar, total ou parcialmente, a presente licitação por 
razões de interesse público, ou anulá-la, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei nº 8.666/93, não cabendo às licitantes direito 
a indenização, nem pela elaboração da proposta e/ou apresentação de documentos. 
 
16.6 Informações e/ou esclarecimentos deverão ser obtidos junto a Pregoeira, de forma 
expressa e mediante protocolo, até 05 (cinco) dias antes da data designada para a 
realização da sessão pública e serão respondidas até o dia anterior ao da sessão; 
 
16.7 Eventuais omissões serão supridas pelas disposições constantes da Lei 10.520/02 
e da Lei 86666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
16.8 O expediente da Administração Pública se dá de 2ª a 6ª feiras, no horário 
compreendido das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. 
 
16.9 Constituem-se em anexos do presente edital: 

 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS; 

ANEXO II  MODELO PADRONIZADO DE PROPOSTA; 

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO; 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE QUE ESTIVER COM RESTRIÇÃO NO TOCANTE À REGULARIDADE FISCAL; 

ANEXO VI MODELO DE PROCURAÇÃO; 

ANEXO VII MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

ANEXO VIII MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DE MENOR; 

ANEXO IX MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TECNICA; 

ANEXO X MODELO DE DECLARAÇÃO DE VEÍCULOS; 

ANEXO XI MODELO DE DECLARAÇÃO DE FUNCIONÁIOS; 

ANEXO XII MINUTA DO CONTRATO. 



  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

ESTADO DO PARANÁ 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3657-2244 – Fax: 41 3657-3021 – CEP 83501-970 

Almirante Tamandaré - Paraná 
19 

Fica eleito o Foro desta Cidade para solucionar eventuais litígios, com prejuízo de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 
 

Almirante Tamandaré, 06 de novembro de 2015. 
 
 

ALINE GUERRA CORREA 
Pregoeira Oficial 

PPRREEGGÃÃOO  PPRREESSEENNCCIIAALL  NNºº..  007711//22001155  
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO:  
 
 
1.1 “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR BEM COMO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE INCENTIVO A CULTURA, 
ESPORTES E SERVIÇOS SOCIAIS, SENDO 30(TRINTA) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS 
URBANOS COM NO MINIMO 30(TRINTA) LUGARES (MODELO PADRON), 
04(QUATRO) VEICULOS TIPO ÔNIBUS URBANOS COM NO MÍNIMO 25 (VINTE E 
CINCO) LUGARES E 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS COM 
NO MÍNIMO 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES, pelo período de 06 (seis) 
meses. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA:  
 
 
2.1 - Considerando que esse serviço é de fundamental importância, devido à 
necessidade de garantir o acesso e permanência nos estabelecimentos escolares dos 
alunos da rede do ensino fundamental público residentes no Município que utilizam o 
transporte escolar; 
 
2.2 Considerando que esse serviço no atendimento a alunos especiais para que 
tenham acesso e permanecia aos estabelecimentos escolares também é uma forma de 
integralização social;  
 
2.3 Considerando os trabalhos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer quantos a 
eventos esportivos; 
 
2.4 Considerando auxilio a comunidade e a estudantes universitários por parte da 
Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social 
 
2.5 Considerando ainda, que a Prefeitura não dispõe de quantidade necessária de 
servidores e nem de veículos para o exato cumprimento destas atividades, alternativa 
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não resta, se não a contratação de empresa especializada no serviço de transporte de 
escolar. 
 
3. DA ABRANGÊNCIA:  
 
 
3.1 – Atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer e Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social. 
4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E ESTIMATIVA DE 
PREÇOS: 
 
4.1 – DOS VEÍCULOS:  
 
 
4.1.1 - Os veículos URBANOS deverão conter motorização dianteira, suspensão com 
molas e no mínimo 02 (duas) portas as quais deverão ser nas extremidades; 
 
4.1.2 – Os veículos deverão ser tipo "ÔNIBUS URBANOS" para o item 01 e 02(um e 
dois) e “ÔNIBUS RODOVIÁRIO” para o item 03(três), possuir idade média máxima de 
15 (quinze) anos de fabricação; 
 
4.1.3 - Os veículos urbanos deverão ter cinto de segurança para todos os passageiros; 
tacógrafo em uso, limitador de abertura em todos os vidros e extintor de incêndio de no 
mínimo 04 (quatro) quilos; 
 
4.1.5 – Os veículos deverão possuir capacidade mínima conforme segue: 
 

ITEM QTDE DESCRIÇÃO 

1 30 
Veículos tipo ônibus urbano (modelo pradon) com capacidade 
mínima de 30(trinta) lugares. 

2 4 
Veículos tipo ônibus urbano com capacidade mínima de 25(vinte e 
cinco) lugares 

3 4 
Veículos tipo ônibus rodoviário com capacidade mínima de 
44(quarenta e quatro) lugares, com motorização dianteira ou 
traseira, com cabine, banheiro, ar condicionado. 

 
4.1.6 – Os veículos urbanos não deverão conter catracas, bem como banco para 
cobrador; 
 
4.1.7 – Os veículos urbanos deverão ser do tipo “toco” ou seja, um eixo dianteiro e 
outro traseiro – 02 (dois) eixos;  
 
4.1.8 – Os veículos deverão ser com motorização a diesel. 
 
4.1.9 - Seguro Total: por conta da contratada. 
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4.1.10 - Motorista: por conta da contratada; 
 
4.1.11 - Combustível: por conta da contratada; 
 
4.1.12 - Manutenção: por conta da contratada, 
 
5. DA ESTIMATIVA DE PREÇO: 
 
 
5.1 - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura realizou pesquisa de mercado junto 
a três empresas do ramo de transporte de passageiros, consideradas aptas a atender 
os quantitativos do objeto especificado neste Termo. Com base na pesquisa realizada, 
o valor total da aquisição foi estimado em R$3.611.130,00 (três milhões seiscentos e 
onze mil cento e trinta reais). Trata-se de valor resultante da média aritmética das 
cotações fornecidas pelas empresas; 
 
5.2 – Os serviços contratados serão executados por quilômetro rodado, incluso a 
manutenção, motoristas, seguro e combustível.  
 
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
6.1 – Os recursos decorrentes da presente aquisição correrão por conta da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, equivalente a 90% (noventa por cento), Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, equivalente a 5% (cinco por cento) e Secretaria 
Municipal de Ação e Desenvolvimento Social, equivalente a 5% (cinco por cento). 
 
7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
 
7.1 - O pagamento será efetuado mensalmente mediante apresentação da nota fiscal 
detalhada, conforme quilometragem percorrida, devidamente atestada pelo Secretário 
Municipal de Educação e Cultura, através de crédito bancário, na conta corrente 
informada pela licitante contratada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis do mês 
vencido; 
 
7.2 - A liberação do pagamento ficará condicionada a apresentação da Certidão 
Negativa de Débito – CND, emitida pelo INSS e do Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF, quando da apresentação da Fatura/Nota Fiscal; 
 
7.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa a ser contratada enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação, não podendo este fato ensejar direito de 
reajustamento de preços ou atualização monetária. 
 
8. DA PROPOSTA DE PREÇO: 
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8.1 – Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos necessários, bem 
como todos os impostos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
assim como taxas, fretes, homologação, seguros e quaisquer outros elementos que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;  
 
8.2 - Os preços propostos serão considerados fixos, ressalvadas as hipóteses legais de 
admissibilidade de reajuste, previstos na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
leis complementares. 
 
9 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 
9.1 - Apresentação de no mínimo 02 (dois) atestado(s) de capacidade técnica, em 
nome do licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove(m) o fornecimento anterior com características técnicas, quantidades e 
prazos de natureza semelhante, de no mínimo 50% (cinquenta por cento) semelhante 
ao objeto deste certame licitatório. E ainda, deverá apresentar as notas fiscais 
correspondentes aos atestados apresentados (quando proveniente de pessoa jurídica 
de direito privado);  
 
9.2 – Comprovação que a empresa licitante possui em sua frota a quantidade de 
veículos solicita dentro das condições do edital; 
 
9.3 - Comprovação que a empresa licitante possui em seu quadro funcional no mínimo 
38 (trinta e oito) profissionais devidamente contratados e habilitados (categoria “D” 
e/ou “E”),  
 
9.3 - Apresentação de declaração que a licitante se responsabiliza a prestar serviço 
dentro das normas divulgadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
no que couber, e em conformidade com as edições mais recentes e das demais 
condições e exigências contidas neste termo, edital e contrato. 
 
10. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 
 
10.1 – O prazo para disponibilização da frota será de 05 (cinco) dias, a contar da 
assinatura de contrato, já o de vigência será pelo período de 06 (seis) meses; 
 
10.2 - Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, tendo por 
fundamento as disposições contidas no art. 57, da Lei 8.666/93 itens I e II. 
 
11. CONDIÇÕES GERAIS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
 
11.1 – Iniciar a prestação dos serviços imediatamente depois de recebida a autorização 
da Administração, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ao início da 
execução; 
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11.2 – Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente, e efetuá-los de acordo com as especificações constantes do 
contrato; 
 
11.3 – Cumprir horários e periodicidade para a execução dos serviços fixados pela 
Administração, segundo suas conveniências e em consonância com a fiscalização do 
contrato; 
 
11.4 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste 
Termo, no edital e no contrato; 
 
11.5 – Arcar com todos os custos necessários a completa execução dos serviços, bem 
como ônus trabalhistas, encargos sociais, tributos, indenizações e seguro contra 
acidentes; 
 
11.6 – Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais 
ocasionados, a Administração e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou 
culposamente, nos locais de trabalho; 
 
11.7 – Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 
normas disciplinares determinadas pela Administração; 
 
11.8 – Responsabilizar-se por indenizar qualquer dano causado às pessoas 
transportadas, aos órgãos das unidades municipais e a terceiros decorrente de ação ou 
omissão, negligência, imperícia ou imprudência praticada na execução das tarefas 
pactuadas, executadas diretamente ou por prepostos, ficando assegurado o direito de 
regresso; 
 
11.9 – A futura CONTRATADA fará o transporte, objeto do contrato, e poderá a 
qualquer tempo, sem aviso prévio, ser vistoriado pelo CONTRATANTE, ficando o 
presente contrato automaticamente rescindido, caso seja verificada qualquer 
irregularidade no veículo quanto à sua conservação, segurança, equipamentos legais 
exigidos, pontualidade no pagamento dos impostos e taxas devidas; 
 
11.10 – A direção do veículo da futura CONTRATADA será realizada por motorista 
devidamente habilitado, portador de habilitação ¨D¨ ou ¨E¨ correspondente à categoria 
exigida pelo Código Nacional de Trânsito para transporte escolar; 
 
11.11 – Os veículos deverão ter a inscrição externa: “À SERVIÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ”, e ficarão em tempo integral a disposição 
da Contratante; 
 
11.12 – A Contratada deverá disponibilizar junto a Contratante, uma frota reserva de 
04(quatro) veículos urbanos de trinta lugares (modelo padron) equivalentes ao item 
01(um) e 02 (dois) da frota operante. Estes ônibus deverão ficar à disposição da 
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Contratante para, que em uma eventualidade, sejam conduzidos pelos motoristas da 
Prefeitura, substituindo veículos próprios ou locados com defeito; 
 
11.13 – Os veículos deverão estar em perfeitas condições de uso e manutenção 
adequada, com todos os dispositivos de segurança exigidos pela legislação pertinente 
ao Art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro; 
 
11.14 -  Manter os veículos sempre limpos; 
 
11.15 - Os motoristas da Contratante poderão conduzir os veículos da Contratada. 
Porém, os motoristas da Contratada não poderão conduzir os veículos da Contratante; 
 
11.16 – Os veículos urbanos deverão ficar sediados no pátio da Prefeitura, à disposição 
da mesma, inclusive os 04(quatro) veículos urbanos reserva, exceto os rodoviários; 
 
11.17 – É vedada a sublocação de veículos sem autorização expressa da Contratante; 
 
11.18 – Manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo 
responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de 
todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e 
tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica da contratada, bem como por 
quaisquer acidentes ou mal súbito de que possam ser vítimas, quando em serviço, na 
forma como a expressão é considerada na legislação trabalhista, ficando ressalvado 
que a inadimplência da contratada para com estes encargos não transfere a contratante 
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 
 
11.19 - Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás; 
 
11.20 - Tratar com cortesia os alunos e os agentes de fiscalização da contratante; 
 
11.21 - Providenciar as suas expensas, o encaminhamento e o tratamento médico aos 
seus empregados designados a execução dos serviços contratados, em caso de 
doença, mal súbito, acidente de trabalho ou quaisquer outros acontecimentos desta 
natureza, assumindo ainda as responsabilidades civis e penais, bem como as demais 
sanções legais decorrentes do descumprimento dessas responsabilidades; 
 
11.22 - Substituir imediatamente, sempre que exigido pela Administração e 
independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja 
atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios a disciplina da contratante ou ao interesse do serviço 
público; 
11.23 – Fornecer aos seus empregados vale transporte e outros benefícios e vantagens 
previstos na legislação e nos acordos coletivos de trabalho; 
 
11.24 – Fazer seguro de seus empregados, contra riscos de acidentes de trabalho, 
responsabilizando-se também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; 
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11.25 - Eximir a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade quanto a possíveis 
ocorrências que venham a causar acidentes pessoais a empregados da contratada ou 
de terceiros, relativamente à prestação de serviços (§ 1º do art. 71 da Lei 8666/93); 
 
11.26 - A não transferir a terceiros, por qualquer forma, o objeto do contrato, nem 
subcontratar qualquer parte da prestação de serviços a que está obrigada, sem a 
anuência expressa da Contratante; 
 
11.27 – A Contratada deverá aceitar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e 
cinco por cento) de acordo com o artigo 65 da Lei da Lei 8.666/93); 
 
11.28 – Não será permitido o consórcio ou qualquer outra modalidade de associação 
entre empresas licitantes; 
 
11.29 – A empresa vencedora do certame deverá atender nos turnos letivos: Manhã, 
Tarde e Noite. 
 
11.30 - A empresa vencedora do certame deverá atender nos 07(sete) dias da semana 
conforme necessidade. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
 
12.1 – Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados e 
documentar as ocorrências havidas, na forma prevista na Lei nº 8.666/93; 
 
12.2 – Proporcionar a contratada, as facilidades necessárias a fim de que possa 
desempenhar normalmente os serviços contratados; 
 
12.3 – Prestar aos funcionários da contratada todas as informações e esclarecimentos 
que eventualmente venham a ser solicitados e indicar as áreas onde os serviços serão 
executados; 
 
12.4 – Proceder aos pagamentos devidos a contratada; 
 
12.5 – Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execução do contrato, 
em especial, aplicações de sansões, alterações e repactuações do mesmo; 
 
12.6 – Não permitir que a mão de obra execute tarefas em desacordo com as 
preestabelecidas no contrato; 
 
12.7 – Comunicar a contratada quaisquer irregularidades observadas na execução dos 
serviços contratados; 
 
12.8 – Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
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13. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
 
 
13.1 - O acompanhamento e a fiscalização dos serviços ficarão a cargo das 
Secretarias: Municipal de Educação e Cultura, Municipal da Família e Desenvolvimento 
Social e Secretaria de Esporte e Lazer, no que couber, com a verificação dos 
quantitativos, das especificações técnicas e demais conformidades constantes neste 
Termo, no edital e no contrato; 
 
13.2 - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura fiscalizará obrigatoriamente a 
execução do contrato, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo 
observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o 
direito de rejeitar o fornecimento dos serviços que, não forem considerados satisfatórios 
e determinar a licitante a substituição ou correção de irregularidades. 
 
13.3 - A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa licitante, 
até mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do licitante ou de seus agentes e 
prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações).   
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PPRREEGGÃÃOO  PPRREESSEENNCCIIAALL  NNºº..  007711//22001155  
ANEXO II 

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 
Local e data. 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2015 
 

ITEM QTDE 
KM 

SEMESTRAL 
DESCRIÇÃO 

Valor por km rodado 

Percentual 
Valor 

individual 

1 30 621.800 

VEÍCULO URBANO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LUGARES 

Valor e percentual dos tributos incidentes % R$  

Valor e percentual dos salários e encargos sociais do 
motorista 

% R$ 

Valor e percentual da manutenção % R$ 

Valor e percentual do combustível % R$ 

Valor e percentual da Administração % R$ 

Valor e percentual de Depreciação % R$ 

Valor e percentual de patrimônio imobilizado % R$ 

Valor e percentual do lucro % R$ 

VALOR MÁXIMO DO KM 100% R$ 

VALOR TOTAL DO ITEM   

2 4 96.500 

VEÍCULO URBANO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LUGARES 

Valor e percentual dos tributos incidentes % R$  

Valor e percentual dos salários e encargos sociais do 
motorista 

% R$ 

Valor e percentual da manutenção % R$ 
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Valor e percentual do combustível % R$ 

Valor e percentual da Administração % R$ 

Valor e percentual de Depreciação % R$ 

Valor e percentual de patrimônio imobilizado % R$ 

Valor e percentual do lucro % R$ 

VALOR MÁXIMO DO KM 100% R$ 

VALOR TOTAL DO ITEM   

3 4 5.000 

VEÍCULO RODOVIÁRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, COM 
MOTORIZAÇÃO DIANTEIRA OU TRASEIRA COM CABINE, BANHEIRO E AR 

CONDICIONADO. 

Valor e percentual dos tributos incidentes % R$  

Valor e percentual dos salários e encargos sociais do 
motorista 

% R$ 

Valor e percentual da manutenção % R$ 

Valor e percentual do combustível % R$ 

Valor e percentual da Administração % R$ 

Valor e percentual de Depreciação % R$ 

Valor e percentual de patrimônio imobilizado % R$ 

Valor e percentual do lucro % R$ 

VALOR MÁXIMO DO KM 100% R$ 

VALOR TOTAL DO ITEM   

VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA O PERIODO DE 06 MESES   

 

 
 
 
 

REFERENCIA PARA VALORES MÁXIMOS 
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ITEM DESCRIÇÃO  
KM TOTAL 

PARA O 
PERIODO 

PREÇO 
MÉDIO  

VALOR TOTAL 

1 VEÍCULO URBANO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LUGARES 621800  R$  5,00   R$  3.109.000,00  

2 VEÍCULO URBANO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LUGARES 96500  R$  4,92   R$     474.780,00  

3 
VEÍCULO RODOVIÁRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 
LUGARES, COM MOTORIZAÇÃO DIANTEIRA OU TRASEIRA 
COM CABINE, BANHEIRO E AR CONDICIONADO. 

5000  R$  5,47  R$        27.350,00  

Valor máximo da licitação   R$  3.611.130,00  

Os valores unitários máximos devem ser respeitados  

 

Incluso: 

- Motorista uniformizado; 

- Manutenção; 

- Combustível; 

- 04 veículos com monitor; 

  

 
No preço global acima proposto, já estão inclusos impostos, seguros, taxas e quaisquer outros encargos, pertinentes ao 
fornecimento do serviço. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME O EDITAL.  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
_______________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal 
Razão Social da Empresa 
CNPJ  Endereço    Telefone/Fax     
Obs.: Deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante. 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
 
 
 
Com referência à (MODALIDADE E Nº DA LICITAÇÃO) 
 
 
 
  A Empresa __________________________________________, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, inscrição 
estadual ___________________, com sede na Rua 
___________________________________, CEP _____________________, na cidade 
de ____________________________, neste ato representada por seu sócio, 
________________________________, brasileiro, empresário, portador da cédula de 
identidade RG nº ______________________, inscrito no CPF sob o nº 
________________________, residente na Rua 
________________________________, CEP ______________, na cidade de 
___________________________, nos termos do Contrato Social, em conformidade 
com o disposto no Art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/02, DECLARA, que cumpre 
plenamente os requisitos habilitatórios exigidos neste Edital. 
 
 
Local, ___ de ______________ de 2015. 
 
 
 
 
 
Nome e Assinatura do 
Administrador 

 
Obs: A declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (identificar seu enquadramento) 
 
 
Ao Pregoeiro . 
Com referência ao Pregão Presencial 071/2015 
 
 
 
  A Empresa __________________________________________, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, inscrição 
estadual ___________________, com sede na Rua 
___________________________________, CEP _____________________, na cidade 
de ____________________________, neste ato representada por seu sócio, 
________________________________, brasileiro, empresário, portador da cédula de 
identidade RG nº ______________________, inscrito no CPF sob o nº 
________________________, residente na Rua 
________________________________, CEP ______________, na cidade de 
___________________________, nos termos do Contrato Social.  DECLARA, sob as 
penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º, bem como não 
incorre em quaisquer dos impedimentos previstos no § 4º do mesmo artigo, da Lei 
Complementar nº 123/2006, estando enquadrado como MICROEMPRESA ou 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e apto a usufruir o tratamento favorecido 
estabelecido nos artigos 42 a 45 da referida Lei. 
 
 
 Local, ___ de ________________ de 2015. 
Assinatura  
Sócio Administrador 

 
 
Obs.: A declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE QUE ESTIVER COM RESTRIÇÃO NO TOCANTE A REGULARIDADE FISCAL 
 
 
 
Com referência ao Pregão Presencial 071/2015. 
 
 
 
  A Empresa __________________________________________, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, inscrição 
estadual ___________________, com sede na Rua 
___________________________________, CEP _____________________, na cidade 
de ____________________________, neste ato representada por seu sócio, 
________________________________, brasileiro, empresário, portador da cédula de 
identidade RG nº ______________________, inscrito no CPF sob o nº 
________________________, residente na Rua 
________________________________, CEP ______________, na cidade de 
___________________________, nos termos do Contrato Social, em conformidade 
com o disposto no Art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/02, DECLARA, que cumpre 
plenamente os requisitos habilitatórios exigidos no Edital, com exceção dos 
referentes à regularidade fiscal, o qual desde já se compromete a regularizar caso 
venha a ser declarada vencedora do certame. 
 
 
 Local, ____ de ____________ de 2015. 
 
 
 
Assinatura  
Sócio-Administrador 

Obs.: A declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante.  
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ANEXO VI 

 

PROCURAÇÃO 
 
OUTORGANTE:_____________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº _______________________, inscrição estadual 
nº_________________ com sede na ______________________________ CEP 
___________ na cidade de ______________ neste ato representada por seu sócio, 
____________________, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade RG 
nº ____________________, inscrito no CPF sob o nº ___________________ residente 
na ______________________, CEP _____________, na cidade de _______________. 
 
OUTORGADO:____________________ brasileiro, empresário, portador da cédula de 
identidade RG nº ____________________, inscrito no CPF sob o nº 
___________________, residente na _________________________, CEP 
__________________, na cidade de ___________. 
 
PODERES: Amplos e gerais para o fim especial de representar a outorgante perante a 
Administração Pública do Município de Almirante Tamandaré, no que se refere ao 
Procedimento Licitatório nº ______, na Modalidade _____________________(INDICAR 
A MODALIDADE DA LICITAÇÃO), podendo, para tanto, apresentar impugnações, 
recursos e pedido de reconsideração; subscrever e assinar todos e quaisquer 
documentos que se fizerem necessários; prestar e firmar declarações e propostas; 
participar de sessões públicas, renunciar a prazo e direito de recurso; retirar e assinar 
instrumento de contrato ou outro instrumento que o substitua. Enfim, praticar todos os 
demais atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho do presente 
mandato. 
 
 Local, ___ de ______________ de 2015. 
 
 
 
Assinatura (com firma reconhecida) 
Sócio-Administrador 
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ANEXO VII 
 

 
D E C L A R A Ç Ã O 
DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DE MENOR DE IDADE 
 
 
 
 
Ao Pregoeiro do Município de Almirante Tamandaré 
Com referência à __________________(MODALIDADE E Nº DA LICITAÇÃO) 
 
 
 
  A Empresa _____________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº _______________, com sede na 
____________________________, neste ato representada por seu sócio 
_____________________, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade RG 
nº _______________________, inscrito no CPF sob o nº 
________________________, residente na 
______________________________________________, nos termos do contrato 
social, declara que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, não tendo em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando 
trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Outrossim, expressa ter ciência de 
que o descumprimento do disposto acima durante a vigência da contratação, acarretará 
em rescisão da mesma. Por fim, declara que presta as presentes declarações na forma 
e sob as penas da Lei. 
 
 Local, ___ de __________ de 2015. 
 
 
Assinatura 
Sócio Administrador 
 

Obs.: A declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da 
licitante. 
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ANEXO VIII 

 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
Ao Pregoeiro do Município de Almirante Tamandaré 
 
Com referência à ______________(MODALIDADE E Nº DA LICITAÇÃO) 
 
 
 
  A Empresa ____________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, inscrição estadual 
________________, com sede na ______________________________, CEP 
____________________, na cidade de __________________, neste ato representada 
por seu sócio ____________________, brasileiro, empresário, portador da cédula de 
identidade RG nº _____________, inscrito no CPF sob o nº ________________, 
residente na _______________________________, CEP ______________, na cidade 
de _______________, nos termos do contrato social, declara que inexiste qualquer fato 
que a impeça de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas 
esferas. Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados; que 
atenderá a todas as exigências estabelecidas no edital de licitação e que fica obrigada 
a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de sua 
habilitação, de licitar ou de ou contratar com a Administração Pública. Por fim, que as 
presentes declarações são prestadas sob as penas da Lei. 
 
 Local, ____ de ______________ de 2015. 
 
Assinatura 
Sócio Administrador 

 
Obs.: A declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da 

licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL 071/2015 
 

ANEXO IX 

 
 
 
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
 
 
 
  DECLARO que nesta data, na qualidade de Responsável Técnico da 
Empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ sob n.º 
____________________________, compareci Na Secretaria Municipal de 
Administração e Previdência em Almirante Tamandaré/PR, onde realizei a Visita 
Técnica. 
 

Declaro, ainda, que tive acesso a todos os documentos e meios 
disponíveis para a implementação dos serviços, estando ciente de todas as 
informações, de todas as condições do local e de todas as dificuldades para o 
cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da presente licitação. 

 
 
Local, (______) de (_____________) de 2015. 
. 

 
 
 
_________________________________________ 
Responsável Técnico da Empresa Licitante 
RG nº ____________________, CPF sob o nº ___________________ 
___________________________________________________ 
Responsável Técnico do Município de Almirante Tamandaré 
RG nº ____________________, CPF sob o nº ___________________ 
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ANEXO – X 
 

A Pregoeira do Município de Almirante Tamandaré 
 
Com referência AOS VEÍCULOS (MODALIDADE E Nº DA LICITAÇÃO) 
 
 
 
  A Empresa ____________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, inscrição estadual 
________________, com sede na ______________________________, CEP 
____________________, na cidade de __________________, neste ato representada 
por seu sócio ____________________, brasileiro, empresário, portador da cédula de 
identidade RG nº _____________, inscrito no CPF sob o nº ________________, 
residente na _______________________________, CEP ______________, na cidade 
de _______________, nos termos do contrato social, Apresenta a relação de veículos 
conforme exigência do processo licitatório em questão. Outrossim, declara serem 
autênticos todos os documentos apresentados; que atenderá a todas as exigências 
estabelecidas no edital de licitação e que fica obrigada a comunicar, a qualquer tempo, 
a ocorrência de qualquer fato impeditivo de sua habilitação, de licitar ou de ou contratar 
com a Administração Pública. Por fim, que as presentes declarações são prestadas sob 
as penas da Lei. 
 
 Local, ____ de ______________ de 2015. 
 
Assinatura 
Sócio Administrador 

Obs.: A declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 

 

ITEM I 

Referencia  MODELO ANO LUGARES NUMERO DOCUMENTO 

VEÍCULO 01         

VEÍCULO 02         

VEÍCULO 03         

VEÍCULO 04         

VEÍCULO 05         

VEÍCULO 06         

VEÍCULO 07         

VEÍCULO 08         

VEÍCULO 09         

VEÍCULO 10         

VEÍCULO 11         

VEÍCULO 12         



  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

ESTADO DO PARANÁ 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3657-2244 – Fax: 41 3657-3021 – CEP 83501-970 

Almirante Tamandaré - Paraná 
38 

VEÍCULO 13         

VEÍCULO 14         

VEÍCULO 15         

VEÍCULO 16         

VEÍCULO 17         

VEÍCULO 18         

VEÍCULO 19         

VEÍCULO 20         

VEÍCULO 21         

VEÍCULO 22         

VEÍCULO 23         

VEÍCULO 24         

VEÍCULO 25         

VEÍCULO 26         

VEÍCULO 27         

VEÍCULO 28         

VEÍCULO 29         

VEÍCULO 30         

 ITEM 02 VEICULOS 

Referencia  MODELO ANO LUGARES NUMERO DOCUMENTO 

VEÍCULO 01         

VEÍCULO 02         

VEÍCULO 03         

VEÍCULO 04         

 ITEM 03 VEICULOS 

Referencia  MODELO ANO LUGARES NUMERO DOCUMENTO 

VEÍCULO 01         

VEÍCULO 02         

VEÍCULO 03         

VEÍCULO 04         

VEÍCULOS RESERVAS 

Referencia  MODELO ANO LUGARES NUMERO DOCUMENTO 

VEÍCULO 01         

VEÍCULO 02         

VEÍCULO 03         

VEÍCULO 04         
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ANEXO – XI 
 

A Pregoeira do Município de Almirante Tamandaré 
 
Com referência aos funcionários (MODALIDADE E Nº DA LICITAÇÃO) 
 
 
 
  A Empresa ____________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, inscrição estadual 
________________, com sede na ______________________________, CEP 
____________________, na cidade de __________________, neste ato representada 
por seu sócio ____________________, brasileiro, empresário, portador da cédula de 
identidade RG nº _____________, inscrito no CPF sob o nº ________________, 
residente na _______________________________, CEP ______________, na cidade 
de _______________, nos termos do contrato social, Apresenta a relação de 
funcionários e seus registros conforme exigência do processo licitatório em questão. 
Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados; que atenderá 
a todas as exigências estabelecidas no edital de licitação e que fica obrigada a 
comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de sua 
habilitação, de licitar ou de ou contratar com a Administração Pública. Por fim, que as 
presentes declarações são prestadas sob as penas da Lei. 
 
 Local, ____ de ______________ de 2015. 
 
Assinatura 
Sócio Administrador 

 
 

ITEM 01 MAIS ITEM 02 

Referencia  Nome CNH Categoria Telefone Contratação 

Funcionário 01         __/__/___ 

Funcionário 02         __/__/___ 

Funcionário 03         __/__/___ 

Funcionário 04         __/__/___ 

Funcionário 05         __/__/___ 

Funcionário 06         __/__/___ 

Funcionário 07         __/__/___ 

Funcionário 08         __/__/___ 

Funcionário 09         __/__/___ 

Funcionário 10         __/__/___ 

Funcionário 11         __/__/___ 

Funcionário 12         __/__/___ 
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Funcionário 13         __/__/___ 

Funcionário 14         __/__/___ 

Funcionário 15         __/__/___ 

Funcionário 16         __/__/___ 

Funcionário 17         __/__/___ 

Funcionário 18         __/__/___ 

Funcionário 19         __/__/___ 

Funcionário 20         __/__/___ 

Funcionário 21         __/__/___ 

Funcionário 22         __/__/___ 

Funcionário 23         __/__/___ 

Funcionário 24         __/__/___ 

Funcionário 25         __/__/___ 

Funcionário 26         __/__/___ 

Funcionário 27         __/__/___ 

Funcionário 28         __/__/___ 

Funcionário 29         __/__/___ 

Funcionário 30         __/__/___ 

Funcionário 31         __/__/___ 

Funcionário 32         __/__/___ 

Funcionário 33         __/__/___ 

Funcionário 34         __/__/___ 

Funcionário 35         __/__/___ 

Funcionário 36         __/__/___ 

Funcionário 37         __/__/___ 

Funcionário 38         __/__/___ 
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ANEXO – XII 
 
TERMO DE CONTRATO Nº ___/2015 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM 
ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE 
TAMANDARÉ E A EMPRESA 
_______________________ 

 
CONTRATANTE: 
 
 
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, PARANÁ, Pessoa jurídica de direito 
Público Interno, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.105.659/0001-74, com sede 
na Avenida Emílio Johnson, nº 360, Centro Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, 
representado pelo Prefeito Municipal, Senhor ALDNEI JOSE SIQUEIRA, portador do 
RG nº. 3.136.670-4 – SESP/PR e CPF nº 530.587.209-04, brasileiro, casado, residente 
e domiciliado na cidade de Almirante Tamandaré/PR. 
 
CONTRATADA: 
 
 
EMPRESA_____________, Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº ______________, com sede na Rua ______________, neste ato 
representada por seu __________________, Sr (a). _________________, portador do 
RG nº ___________e CPF nº ________________, nacionalidade, estado civil, 
profissão, residente e domiciliado (a) na Rua _________. As partes acima qualificadas, 
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, doravante denominado CONTRATANTE 
e a empresa ____________, doravante denominada CONTRATADA, de comum 
acordo e nos termos da legislação pertinente, em especial do disposto na Lei Federal nº 
8.666, de 21.06.1993, firmam de comum acordo o presente contrato decorrente do 
Procedimento Licitatório – Pregão Presencial nº 071/2015 – PMAT, protocolizado sob 
nº 0018.00019338/2015 e Proposta da Contratada, bem como, dos demais anexos e 
documentos que integram o processo, os quais desde já ficam fazendo parte integrante 
e inseparável deste instrumento, independentemente de transcrição, nos termos das 
cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  

 

 

É objeto deste contrato é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR BEM COMO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 
INCENTIVO A CULTURA, ESPORTES E SERVIÇOS SOCIAIS, SENDO 30(TRINTA) 
VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANOS COM NO MINIMO 30(TRINTA) LUGARES 
(MODELO PADRON), 04(QUATRO) VEICULOS TIPO ÔNIBUS URBANOS COM NO 
MÍNIMO 25 (VINTE E CINCO) LUGARES E 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS 
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RODOVIÁRIOS COM NO MÍNIMO 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES, seguindo 
as condições constantes no termo de referência (Anexo I) do presente Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. 
O prazo de execução e vigência é de 06 (seis) meses. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, 
a critério da Administração, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 57, 
item I e II, da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO DO 
CONTRATO. 

 
 

1. A execução do objeto deverá observar as disposições contidas no Edital de 
licitação, sendo que a respectiva entrega deverá ocorrer no prazo fixado neste contrato, 
ressalvados as hipóteses de admissibilidade de prorrogação; 
 
2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no objeto do presente  
Contrato, nos limites e nas hipóteses previstas no art. 65, da Lei nº 8.666/93, com as 
alterações dela decorrentes; 
 
3. A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer 
tempo, a execução do presente contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou 
financeira, devidamente autorizada e fundamentada; 
 
4. A Administração Pública também se reserva no direito de recusar todo e qualquer 
produto que seja considerado inadequado; que não atenda as especificações contidas 
no presente contrato, no Edital de licitação bem como as normas e especificações 
técnicas; 
 
5. O recebimento do objeto se dará conforme as disposições contidas no art. 73 e 
seguintes da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, observadas a 
necessidade de elaboração de termo circunstanciado para o recebimento provisório 
bem como para o recebimento definitivo. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO. 
 
 
1. O pagamento será efetuado mensalmente mediante apresentação da nota fiscal 
detalhada, conforme quilometragem percorrida, devidamente atestada pelo Secretário 
Municipal de Educação e Cultura, através de crédito bancário, na conta corrente 
informada pela licitante contratada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis do mês 
vencido; 
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PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo mencionado refere-se à documentação apresentada 
sem incorreções. No caso de documentação apresentada com incorreções ou com 
prazo de validade vencido, os mesmos serão devolvidos à contratada para nova 
apresentação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR OCASIÃO 
DO PAGAMENTO. 
 
 
Por ocasião do pagamento deverá ser apresentado pela Contratada: 
 
1. Nota fiscal devidamente atestada pelo secretário da pasta solicitante, acompanhado 
dos respectivos controles devidamente assinado pelas partes. (obs. A assinatura 
deverá conter identificação clara de quem assinou). 
 
2. A liberação do pagamento ficará condicionada a apresentação da Certidão 
Negativa de Débito – CND, emitida pelo INSS e do Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF, quando na apresentação da Fatura/Nota Fiscal; 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação 
dos documentos a que alude o item anterior bem como enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à adjudicatária, em virtude de 
penalidade ou inadimplemento das obrigações assumidas pela adjudicatária ou 
decorrentes do contrato. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 

As despesas para a satisfação do presente Contrato correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
 

10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL           348  

08.244.0010.2.056 – Coordenação do Serviço Social 

3.3.90.33.00 – 1000 - Passagens e Despesas com Locomoção 

  

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          498 

12.361.0018.2.082 – Fundeb 40% 

3.3.90.33.00 – 1102 - Passagens e Despesas com Locomoção 

  

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          514 

12.361.0018.2.083 – Manutenção do Ensino Fundamental 

3.3.90.33.00 – 1103 - Passagens e Despesas com Locomoção 

  

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          534                                     
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12.361.0021.2.092 – Manutenção do Transporte Escolar 

3.3.90.33.00 – 1000 – Passagens e Despesas com Locomoção 

  

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          556 

12.365.0019.2.087 – Manutenção de Centro de Educação Infantil - Creches 

3.3.90.33.00 – 1104 - Passagens e Despesas com Locomoção 

  

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          535 

12.361.0021.2.092 – Manutenção do Transporte Escolar 

3.3.90.33.00 – 1125 – Passagens e Despesas com Locomoção 

  

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          536 

12.361.0021.2.092 – Manutenção do Transporte Escolar 

3.3.90.33.00 – 3148 – Passagens e Despesas com Locomoção 

  

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          764 

12.361.0021.2.092 – Manutenção do Transporte Escolar 

3.3.90.33.00 – 1107 – Passagens e Despesas com Locomoção 

  

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          791 

12.361.0021.2.092 – Manutenção do Transporte Escolar 

3.3.90.33.00 – 3107 – Passagens e Despesas com Locomoção 

  

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          790 

12.361.0021.2.092 – Manutenção do Transporte Escolar 

3.3.90.33.00 – 1148 – Passagens e Despesas com Locomoção 

  

12.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                     534 

27.812.0034.2.098 – Manutenção das Atividades Esportivas 

3.3.90.33.00 – 1000 – Passagens e Despesas com Locomoção 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas que seguir (em) no(s) exercício(s) subsequente(s) 
correrá (ao) à conta da(s) Dotação (ões) Orçamentária(s) que for(em) consignada(s) no 
orçamento do Município e as alterações se processarão por meio de simples 
procedimento administrativo. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 
 

São obrigações da Contratada: 
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1. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste edital, sem prévia e 
expressa anuência da administração. 
 
2. Prestar e dar garantia dos produtos fornecidos os quais deverão ser de primeira 
qualidade, sempre sujeitos a fiscalização da Secretaria solicitante, sob pena de 
reposição do mesmo.  
3. Entregar os produtos no prazo estabelecido e de acordo com as especificações 
técnicas. 
 
4. A fornecer produtos sem nenhuma irregularidade, como por exemplo, não conter as 
especificações técnicas exigidas, não corresponder à marca apresentada na proposta, 
ou ainda, produtos alterados ou adulterados, e havendo recusa da licitante em efetuar a 
sua troca, a Prefeitura enviará a um laboratório competente uma amostra para 
elaboração de laudos, para verificar a sua qualidade e/ou compatibilidade com as 
especificações técnicas exigidas. No caso de constatação de irregularidades, as 
despesas oriundas do aludido exame serão de responsabilidade da licitante. 
 
5. A reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, sempre as suas expensas no todo 
ou em parte, o produto, em que se verificarem imperfeições, defeitos ou incorreções, 
resultantes da entrega ou transporte do mesmo. 
 
6. A responsabilizar-se pela substituição imediata e as suas expensas, mediante 
solicitação da Administração, do produto que por ventura apresentar vícios ou    
defeitos   em   virtude   da   ação   ou omissão involuntária, negligência, imperícia ou de 
qualidade inferior e em desacordo com as especificações técnicas. 
 
7. A manter durante o período de vigência do contrato, todas as condições que 
ensejarem a sua habilitação na licitação e contratação 
 
8. A eximir a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade quanto a possíveis 
ocorrências    que   venham   a   causar    acidentes pessoais a empregados da 
contratada ou de terceiros, relativamente à entrega do objeto (§ 1º do art. 71 da Lei 
8666/93). 
 
9. A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, trabalhistas e 
sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente, na entrega do 
objeto. 
 
10. A empresa que se recusar a entregar o objeto em discordância com as condições e 
especificações propostas neste Termo, estará sujeita a rescisão unilateral do contrato, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do art. 109 
do mesmo diploma legal. 
 
11. A detecção pela contratante de irregularidades que comprometam a qualidade dos 
produtos adquiridos independentemente da data, deverá o licitante vencedor trocar 
imediatamente os produtos irregulares após comunicado prévio, sob pena de aplicação 
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do disposto da Lei Federal nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Lei de 
Licitações e Contratos e demais legislações. 
 
12. Esta Prefeitura, a qualquer momento, poderá encaminhar o material fornecido ao 
fabricante/representante, para comprovação de autenticidade. 
 
13. Em caso de devolução dos produtos por estarem em desacordo com as 
especificações, todas as despesas serão atribuídas à empresa contratada. 
 
14. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada, 
atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no 
que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica; 
encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e 
mesmo que aqui não mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente 
responsabilizada, nos termos do art. 71, da Lei 8.666/93, com as alterações dela 
decorrentes; 
 
15. Utilizar produtos da melhor qualidade, que deverá atender as especificações e 
normas técnicas do edital na sua totalidade; 
 
16. Repor no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas todo e qualquer bem da 
Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da 
entrega do objeto da presente licitação; 
 
17. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou 
morais ocasionados à administração e/ou a terceiros, na execução do objeto da 
presente licitação, isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade; 
 
18. Se necessário ou solicitado pela Administração Pública, custear ensaios, testes e 
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de 
que trata a presente licitação; 
 
19. Responder, única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e 
demais despesas decorrentes do objeto, tais como impostos, taxas, contribuições 
fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e 
responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no 
presente contrato; 
20. Comunicar expressamente à administração, a quem competirá deliberar a respeito, 
toda e qualquer discrepância entre as reais condições existentes e os elementos 
apresentados. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE 
 
 
1 Os preços propostos serão considerados fixos, ressalvadas as hipóteses legais de 
admissibilidade de reajuste, previstos na Lei 8.666/93, com periodicidade mínima de 01 



  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

ESTADO DO PARANÁ 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3657-2244 – Fax: 41 3657-3021 – CEP 83501-970 

Almirante Tamandaré - Paraná 
47 

(um) ano utilizando para tal o "Membro" de Preços do Mercado (IGPM), publicado pela 
Fundação Getúlio Vargas, com base na seguinte fórmula: 

            I1 
PR = PB. (------) 

             I0 
PR = Preço reajustado; 
 
PB = Preço básico, correspondente ao mês da abertura da proposta; 
 
I1 = Índice Econômico correspondente ao 12º mês após o mês da entrega da 

proposta ou de sua última renovação; 
 
I0 = Índice Econômico correspondente ao mês da entrega da proposta. 
 
Obs.: considerar até a 3ª (terceira) casa após a vírgula. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: o reajuste incidirá após o prazo de 01 (um) ano, contado da 
data de apresentação da proposta, mediante requerimento do contratado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando antes da data de reajustamento, já tiver ocorrido a 
revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, será a 
revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES, DO PROCESSO E FORMA DE APLICAÇÃO. 

 
 

1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se 
referem os artigos 86 e seguintes da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela 
decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste contrato. 
 
2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritivas de direitos, previstas em lei. 
 
3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa. 
 
4. Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será 
notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias 
úteis, apresentar defesa. 
 
5. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, 
sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição 
ou não de penalidade. 
 
6. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação. 
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7. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a 
execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado à aplicação das 
seguintes sanções: 
 

7.1. Advertência. 
 
7.2. Multa. 

 
7.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos. 
 
7.4 Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação. 

 
8. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais 
severas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 
desatender a determinações do(s) Fiscal(ais) do Contrato(s). 
 
9. A multa prevista no item 7.2 será: 

9.1. De 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de 
inexecução total das obrigações assumidas pelo contratado. 
 
9.2. A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada caracterizará o 
descumprimento total das obrigações assumidas. 
 
9.3. De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso sobre o valor do contrato ou 
sobre o valor correspondente da parcela em atraso, caracterizando a mora  
 
9.4. O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que 
tenha sido assegurado o direito de defesa e de recurso do contrato, será 
descontado do primeiro pagamento devido, em decorrência da execução 
contratual. 
 
9.5. Na hipótese de descumprimento total da obrigação, depois da celebração 
do contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado 
da garantia prestada. 
 
9.6. Em não havendo prestação de garantia, o valor da multa deverá ser 
recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 05 
(cinco) dias, contados da intimação. 

 
 



  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

ESTADO DO PARANÁ 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3657-2244 – Fax: 41 3657-3021 – CEP 83501-970 

Almirante Tamandaré - Paraná 
49 

10. A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro como fator 
relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao 
agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes. 
 
11. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 
8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
12. As penalidades ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais 
penas e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente 
contrato, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e morais e 
outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos. 
 
CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
 
1. O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na 
forma disposta pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo 80, todos os artigos 
da Lei nº. 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
2. Também poderá ocorrer a rescisão do contrato por conveniência da administração, 
a qualquer tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 dias. 
 
3. A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer 
tempo, a execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou 
financeira, devidamente autorizada e fundamentada, caso em que a contratada terá 
direito de receber os serviços efetivamente executados e demais ressarcimentos 
garantidos e previstos na Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 

 
 
 
 
CLÁUSULA ONZE – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
1. O acompanhamento e a fiscalização dos serviços ficarão a cargo das Secretarias: 
Municipal de Educação e Cultura, Municipal da Família e Desenvolvimento Social e 
Secretaria de Esporte e Lazer, no que couber, com a verificação dos quantitativos, das 
especificações técnicas e demais conformidades constantes neste Termo, no edital e 
no contrato; 
 
2. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura fiscalizará obrigatoriamente a 
execução do contrato, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo 
observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o 
direito de rejeitar o fornecimento dos serviços que, não forem considerados satisfatórios 
e determinar a licitante a substituição ou correção de irregularidades. 
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3. A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa licitante, até 
mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do licitante ou de seus agentes e 
prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações). 
 
CLÁUSULA DOZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
1. O presente Contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui expressas; pelas 
disposições constantes do Edital de licitação; pelas disposições contidas na Lei nº 
8.666/93 com as alterações dela decorrentes; e, ainda, pelas demais disposições   
legais   que   se verificarem aplicáveis à espécie de seu objeto, por mais especiais que 
sejam e mesmo que aqui não mencionadas; 
 
2. Ficam fazendo parte integrante do presente Contrato o Edital de licitação e seus 
Anexos, bem como todos os documentos constantes do processo e que tenham servido 
de base para a licitação. 
 
3. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o Foro 
Regional de Almirante Tamandaré da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, 
Estado do Paraná. 
 
4. Incumbirá à contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de 
seus eventuais Termos Aditivos, observadas as disposições do art. 61, da Lei nº 
8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por 
estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, decorrente do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 071/2015, em duas vias de igual teor e forma, para que produza os 
seus efeitos de direito. 
 

Almirante Tamandaré, __ de ______de 2015.  
 
 
 

 
 

ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Empresa Contratada 


