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05.1510: CONTRATAQAO DE SERVIQOS oe LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A0 TRANSPORTE
ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA or; EDUCACAO oo MUNICiPlO DE cameusrce.
TIPO DE LICITAQAO: Menor Preoo.

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preqo por Item.
EXECUQAO: REGlME DE PREQO UNITARIO POR KM
LOCAL D0 PREGAO: www.b|lcomgras.org.br “Acesso ldentificado no link -licitagoes‘.
DATA E HORARIO PARA INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTASI dia 20 de janeiro de 2020.
LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: até 0 dia 04 de fevereiro de 2020 as 08h00min.
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA: 04 de fevereiro de 2020.
HORA DE ABERTURA DA PROPOSTA: lnicio 0Bh05min.
DATA DE ABERTURA DA DISPUTA DE PREQOSI 04 de tevereiro de 2020.
HORA DE ABERTURA DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOSI 09h30min.

A PREFEITURA MUNlClPAL DE CRATEUS — CE torna publico. para conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro.
Jose lsael dos Santos. nomeado pela Portaria n° 001.26.11i'2019. juntado ao processo administrativo de qua trata esta
licilaqao, recebera e abrira no horario. data e local acima indicado. as PROPOSTAS DE PREQOS. os DOCUMENTOS
DE HABlLlTA(}A0, referentes a licitaoao ob|eto deste instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa.
objetivando a contratagéo do objeto desta licitaqao. obsewadas as normas e condiqoes do presente Edital e nos terrnos
do Decreto 10.024 de 20 de Setembro de 2019, da Lei n" 10.520. de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n“ 123,
de 14 de dezembro do 2006. do Decreto n° 8.538. de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de Y de agosto de
2014, aplicando—se. subsidiariamente, a Lei n° 8.666. de 21 do junho de 1993. Lei Federal N“ 8.0?8f90 (Codigo de
Defesa do Consumidor) e do Codigo Civil Brasileiro (Lei 10.406l2002) e as exigéncias estabeleoidas neste Edital. Nesta
llcitagao serao encontradas palavras. siglas e abreviaturas com os mesmos significados, conlorme abaixo:
1. LICITAQAO: O prooedimento de que trata o presente edital;
2. LICITANTE: Pessoa juridica ou fisica que participa desta lioitagao;
3. HABILITAQAO: Veriﬁcaoao atualizada da situaqao juridica, qualificaoao tecnica e economico fwanceira e
regularidade fiscal que seja exigida neste edital. do vencedor da fase do proposta de pregos:
4. ADJUDICATARIA: Pessoa juridica ou fisica vencedora da licitagao, a qual sera adjudicado o seu objeto;
5. CONTRATANTE: O Municipio de Crateus que é signatario do instrumento contratual.
6. CONTRATADA: Pessoa juridica a qual foi adjudicado o objeto desta liuitaqéo e é signataria do contralo com a
Administraoao Pﬂblica;
1'. PREGOEIRO: Sen/idor(a) ou nomeada. designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal. que realizara os
procedimentos de recebimento das propostas de preoos e da documerilaoao de habilitaoao, aberiura. coadugao dos
procedimentos relativos aos Iances e a escolha da proposta ou do lance de menor preqo. adludicaqao. ouando néo
houver recurso_ elaboraoao da ata. condugao dos lrabalhos da equipe de apolo e recebimento do impugnaoao ao edital
e recursos contra seus atos;

8. EQUIPE DE APOIO: Equipa designada por ato do titular do Poder Executive MUﬂ|Ct|D8|_ formada por, no minimo. 02
servidores que prastarao a necessaria assisténcia ao Pregoeiro durante a realizagao do pregao,
9. AUTORIDADE SUPERIOR: E o titular do orgao ou entidade de origem desta licitaoao. incumbido do detinir o objeto
‘ eiahorar seu termo de referéncia,
' oroamento e 'rnslrumento convoc at'ono.
' cl e cidir sob - ' -- = - " - - ,_
éo ao
da licitaqao,
edital, determinar a ahertura da licitaoao, decidir os recursos contra atos do Pregoeiro. adjudica -=-=-=..=..:_\
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no caso de interposicao de recurso. homologar o resultado da licitacao por meio eletronico e prornover a celebragao'de-"'1
contrato;

10. PMC: Prefeitura Municipal de Crateus.
11. DOE:_Diario Oﬁcial do Estado;
12. ORGAO PROVEDOR D0 SISTEMA: Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL. entidade conveniada com o
Muriicipio de Crateiis mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir de 05 de Setembro de 201?.

1 - oo OBJETO
1.1 - CONTRATAQAO DE seevicos DE LOCAQAO DE VEICULOS DESTINADOS A0 TRANSPORTE ESCOLAR
JUNTO A SECRETARIA oe Eouciiicﬁio oo MUNlCiP|O DE CRATEUSKZE.
1.2 — Corripoem o presents Edital. os seguintes anexos.
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

1- TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO {ESPECIFICAQDES DOS ITENS}
ll — MODELO DE CARTA PROPOSTA
Ill - MINUTA DE DECLARAQDES
IV - MINUTA DE CONTRATO

2 - DA PARTICIPAQAO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAQAO.
2.1 - Poderao participar desta Iicitaoao pessoa fisica e juridica sob a denominacao do sociedades empresarias
(sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por acoes. anonima e limitada) e de sociedades
simples, assooiaooes, fundaooes, e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste Pals, cadastrados ou
nao no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Crateus e que satisfaoam a todas as condigoes da
legislacao em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais, compativeis corn o objeto da licitaoao e
previamente credenciadas perante a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL, ate 01 {um} dia antes da data de
realizacao do pregéio, mediante atribuicao de cliave de identiticaqao e de senha pessoal e intransferivel do
representante credenciado ou operador da corretora de mercadorias. quando for o caso. e subseqiiente
enoaminhamento da proposta do precos, exclusivamente por meio do sistema eletronico. observados data e horarios
estabeiecidos neste edital.
2.1.1 - Cabera ao fornecedor acompantiar as operacoes no sistema eletronico durante a sessao publica do pregao.
ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer rnensagens
emitidas pelo sistema ou da desconexao do seu representante:
2.1.2 - Quaisquer dilvidas em retagao ao acesso no sistema operaoional poderao ser esctarecidas pelo nurnero (41)
3042-9909 ou ainda atraves de uma corretora de mercadorias associada A relacao completa das corretoras de
mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL - podera ser obtida no site
www.b||compras.org.br. acesso "corretoras".
2.1.3 - Para participar do pregao o iriteressado devera previamente se credenciariunto a Bolsa de Licitacoes e Leiloes
do Brasil - BLL, provedora do sistema, atraves de corretora de mercadorias associada ou diretamente no site da Boisa.
O licitante devera estar credenciado. atraves da corretora de rnercadonas associada a Bolsa de Lioitacoes e Leiloes do
Brasil - BLL por ele indicada, junto a respectiva CRO - Central Regional de Operacoes da Bolsa de Licitaqoes e Leiloes
do Brasil - BLL.
2.1.4 — O cadastramento do licitante devera ser requerido acompanhado dos seguintes documentos;
at lnstrumento particular de mandate. outorgando a corretora associada. por meio de seu operador devidamente
credenciado junto a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL. poderes especiﬁcos de sua representacao no pregéo.
b] Declaracao de fato superveniente impeditivo de habilitaqao.
2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a resporisabilidade tegal do licitante ou seu repiesentante
legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizagao das transagoes inerentes ao pregao eletronico.
2.3 - Néo sera admitida a participacao dos interessados sob a forrna de consorcio.
2.4 Nao podera participar empresa declarada inidonea ou cumprindo pena de suspensao
am sido -aplicadas. por forca da Lei nr 8.666193 e suas alteraooes posteriores;
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iiagrao. declarando iiiabiiitadas os licitanles que se

enquadrem nesra situaqao;
Cumprindo penaiidade do suspensao temporaria imposta peia Prefeiiura Municipal de Crateus
Estejam sob faiéncia. concordata, dissolucao on iiqiiidacao. fuséo. cisao ou de iﬂCOt'p0f6§350' F
Reunidos sob forma de consorcio."
'
Mantendo quaiquer tipo do vinculo proﬁssionai corn servidor ou dirigente de organ ou entidade contratanre ou
responsavei pela licitacao."
Autor do projeto basico ou executive. pessoa fisica ou ,iuridica.'
De empresas cuios socios ou diretores pertencam. si'muil‘aneamente. a mais de uma tinna lici'fante.'
Que seja sociedade esrrangeira néo autorizada a funcionar no Pais;
De licitantes que estiverem enquadradas. no que couberem, ao disposto no artigo 9°. seus incisos e
paragrafos. da Lei Federal n° 8. 666/93 e suas posteriores atualizaooes,"

2.5 - O licitante sera responsavel por todas as transacoes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico.
assumindo como ﬁmes e verdadeiras suas propostas e larices.
2.6 - lncumbira ainda ao licitante acompanhar as operacoes no sistema eletronico durante a sessao publica do pregao,
ticando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da iriobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
2.7 - O Pregao Eletronico sera realizado em sessao publica, por meio da INTERNET, mediante condicoes de seguranca
- criptograﬁa e autenticagao - em todas as suas fases. atraves do Sistema de Pregao Eletronico (licita1;oes} da Bolsa de
Licitagoes e Leiloes do Brasil - BLL.
2.8 - Os trabalhos serao conduzidos pelo Pregoeiro designada. mediante a irisercao e monitoramento de dados gerados
ou trarisferidos para o aplicativo "Licitar;6es" constante da pagina eletronica da Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil BLL: www.b|lcompras.org.br
2.9 - As empresas, pessoas tisicas ou juridicas e as sociedades simples interessadas deverao nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 2.1.4 "a". corn firma reconhecida. operador devidamente credericiado em
qualquer corretora de mercadorias associada a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL, atribuindo poderes para
tormular lances de precos e praticar todos os demais atos e operacoes no site: www.bllcompras.org.br;
2.10 - A paiticipacao do licitante no pregao eletronico se dara exclusivamente por meio de corretora oontratada para
representa-lo, a qual devera manifestar, por meio de seu operador designado. ern cainpo proprio do sistema. pleno
corihecimento, aceitacao e atendimento as exigéncias de habititacao previstas no Edital.
2.11 - O acesso do operador ao pregao. para efeito de encaminhamento de proposta de preco e lances sucessivos de
precos, em nome do licitante, somente se dara mediante prévia deﬁnicao de senha privativa.
2.12 - A chave de identiﬁcacao e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer pregao eletronico, salvo
quando canceladas por solicitacao do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL;
2.13 - E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, hem como seu uso em qualquertransacao
etetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo a Bolsa de Licitagoes e Leilfies do Brasil - BLL a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que ‘por terceiros;
_
2.14 — A licitante devera promover a sua inscrioao e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou atraves de uma
conetora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por corretora, a relaqao completa daquelas
vinculadas a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil — BLL. podera ser obtida no site wiivwi.bil.orgcompras.org.br- acesso
“corretoras" ate no minimo 01 (uma) hora antes do horario ﬁxado no editai para o f8G8b|m8l1l0'd3S propostas _ g _
2.15 - O custo de operacionatizagao e uso do sistema ﬁcara a cargo do licitante que pagara Ia Bolsa de Licitacoes e
Leiloes do Brasil s BLL, provedora do sistema eletronico, o equivalente aos custos pela utilizaqao dos recursos de
tecnologia da informacao, consoante tabela tornecida emitida pela entidade;
_
2.16 - A taxa de utilizacao de Sistema coristitui receita eirclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de
desenvolvimento, atualizacéo e manutencao do Sistema e nao representa emolumentos ou tarifacao pela prestacao de
servicos, nos termos do artigo 5°, inciso Ill, da Lei ii“. 10.520i2002;
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2.17 - As corrstoras que participarsrn como representantss de licitantes perante o Sistema poderao negociar'itvremei’l1Ei
a cobranca de outros vaiores a titulo ds corretagsm petos servicos prestados.
M“
2.18 - As psssoas juridicas ou ﬁrmas individuals interessadas dsverao nomear. através do instrurnento de mandato.
previsto no subitem 5.7.1, com ﬁrma reconhecida. operador devidamente credenciado em qualquer corretora de
mercadorias associada a Bolsa ds Licitacoes s Lsiloes do Brasil ~ BLL. atribuindo podsrss para formular laricss de
precos e praticar todos os demais atos s operacoes no site: wi.vw.l:illcomgras.org.br;
2.19 - O licitante devera promovsr a sua inscricao s credenciamento para participar do pregao. dirstamente ou atravss
de corretora de mercadorias associada a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL por ete indicada. junto a
respective CRO - Central Regional ds Operacoes da Bolsa de Licitacoss s Lsiloes do Brasil - BLL. até o horario fixado
no edital para inscricao e cadastrarriento:
3- DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO
3.1 - O fomecedor devsra observer as datas e os horarios limites prsvistos para a abertura da proposta atentando
também para a data e horario do inicio da disputa.
3.2 - Todas as rsferéncias de tempo no Edital, no Aviso e durarite a Ssssao Publica obssrvarao. obrigatoriamente. o
horario de Brasilia - DF s. dsssa forma. serao registradas no sistema elstronico e na documentacao relativa ao certame;
3.3 — Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitagéo exigidos no edital. proposta com a dsscricao do objeto ofsrtado s o prsco. até a data e o horario
estabelecidos para o ﬁm do recebimento das propostas. quando. entao. encerrar-se-a automaticarnente a etapa de
envio dsssa documentacao.
3.4 - O envio da proposta. acompanhada dos documentos de habilitacao exigidos nests Edital, ocorrera por meio de
chave de acesso e senha.
3.5 - Os documentos que cornpoem a proposta e a haoilitacao do licitante msthor classificado somente serao
disponibilizados para avaliacao do pregosiro s para acesso publico apos o encerramento do envio de lances.
3.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens. a licitante ﬁca ciente e anui com os seguintss termos:
a) Prazo do validads da proposta. que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias;
b) Declara. sob as penas da lei. principalmente a disposta no art. Y“ da Lei n“ 10.520l2002, que satisfaz
plenamente todas as exigéncias habilitatorias previstas no certame. em obediéncia ao disposto no art 4°. VII
da Lei n° 10.520l2002.
c) A participacao no prsgéio eletronico dar-se-a pela utilizacao da senha privativa do licitante.
a] Para Participacao no pregao eletronico. o licitante devera manifestar, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao e que sua proposta esta em conformidads com
as exigéricias do instrumento convocatorio e seus anexos.
bl A deciaracao falsa retativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacao e proposta suieitara o licitante as
sancoes previstas na lsgislacéo de regéncia. sem prejuizo de qualqusr sancao criminal cabivel.
cl Ate a abeitura da sssséo. os licitantss poderao alterar a proposta anteriorrnente cadastrada ou substitui-la.
d] Apos absrtora do certame. néo cabs desisténcia da proposta. salvo por motivo justo decorrsnte de tato
supeiveniente e aceito pelo pregoeiro.
e) A proposta sera desclassiﬁcada se for contraria. expressamente. as normas e exigéncias dsste edital.
1) Nao serao aceitas propostas parciais (quantidade inferior). com relacao a cada item.
g) A aprsssntacéo da proposta implica plena acsitacao. por parte do licitante, das condicoes estabelscidas
nests Edital s seus Anexos. bem como obrigatoriedads do cumprimento das disposicoes neia contidas.
assumindo o proponents o compromisso de executar os servicos nos seus termos. bem como fornecer todos
os materials. equipamentos. ferramsntas e utensiiios necessanos. em quantidades s qualidades adequadas a
psrfeita execucao contratual. promovsndo. quando requsrido, sua substituicao.
3.1 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
3.1.1-A proposta final do licitante dsclarado vencedor devera ser eiicarriinliada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
a confar da soiicitacéo do Pregoeiro no sistema eletronico s devera:
al ser redigida em lingua portuguesa, dafilografada ou digitada. em unia via. sem smendas. rasuras. entrelinnas
ou ressalvas. devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubncadas pelo licitante on seu reprsseiitante legal.
bl cooler a i'ndicar;ao do banco. nijimero da conta s agéncia do licitante vencedor. pa .

l I

15/ '_ 1.
VERDE :....'..§.'.'.§.;::...

1

. | . - - iio.

1*‘ \

i

PREFEITIJHA
or

CRATEU5

I. \

2 12%
:.':r':t

"-"H;

OﬂﬁK“

\__

1:.‘

3.1.2-.4 proposta final devera ser documsntada nos autos e sera levada em consideracao no decorrer da execnpiia do_""‘
contrato e aplicagao de eventual sangao a Contratada. se for o caso.
3.1.2.1-todas as especiticacoss do objeto contidas na proposta. tais como rnarca, modeto, tipo. fabricante e
procedencia, vinculam a Contratada.
3.1 .3-Os prscos deverao ser expressos em moeda corrente nacional. 0 valor unitario em algarismos e o valor global em
algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n“ 8.666l93).
3.1.3.1‘-Ocorrendo divergericia entre os precos unitarios e o preco global. prevalecerao os primeiros; no caso de
divsrgencia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.
3.1.4-A oferta devera ser ﬁrms s precise. limitada. rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternatives de
preco ou de qualquer outra condicao que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassiﬁcacao.
3.1.5-A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo considerada aquela que nao
corresponda as especiﬁcacoes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.
3.1.6-As propostas que contenham a dsscricao do obieto, o valor e os documentos complementares estarao disponivsis
na internet. apos a homologacao.
4 - DA ABERTURA DA SESSAO. CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
4.1 - A abertura da pressnte licitacao dar-se-a em sessao publica. por meio de sistema eletronico. na data. horario e
local indicados nests Edital.
4.2- O Pregoeiro veriﬁcara as propostas apresentadas. desclassiﬁcando desde logo aquelas que nao estejam em
conformidads com os rsquisitos estabelecidos nests Edital, contenham vicios insanaveis ou néo apressntem as
sspeciﬁcacoes técnicas exigidas no Termo de Referencia.
Também sera desclassiﬁcada a proposta que identiﬁque o licitante.
4.3-A desclassiﬁcacao sera sempre fundamenta4da e registrada no sistema. com acornpanhamento em tempo real por
todos os participantss.
4.4-A nao desclassificacao da proposta nao impede o seu julgamento deﬁnitivo em ssntido contrario. levado a eisito na
fase de aceitacao.
4.5-O sistema ordenara automaticamente as propostas classiﬁcadas. sendo que somente estas participarao da fase de
lancss.
4.6-O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes
4.?-lniciada a etapa competitiva. os licitantes deverao encarninhar lancss exclusivamente por meio do sistema
elstronico. sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consigriado no registro
4.8-O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.
4.9-Os licitantes poderao oferecer lancss sucsssivos. obseniando o horario ﬁxado para absitura da sessao e as regras
estabelecidas no Edital,
4.10-O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou psrcentual de desconto superior so ultimo por ele
ofertado s rsgistrado pelo sistema.
4.11-O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances. que incidira tanto em relacao aos lancss intermediaries
quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser ds RS 0.01 (um centavo).
4.12-O intervalo entre os lancss enviados pelo mesmo licitante nao podsra ser inferior a vinte (20) segundos e o
intenralo entre lances nao podera ser inferior a trés (3) segundos. sob pena de serem automaticamente dsscartados
pelo sistema os respectivos lances.
I
4.13-Sera adotado para o envio de lancss no prsgao eletronico o modo de dispura “atitgi eni que os licrtanlss
apresenlarao lancss publicos e sucsssivos. corn prorrogaooes
I
4,14-A etapa ds lancss da sesséo piiblica tera duracao de dez minutos e. apos isso. sera prorrogada aiitoniaticanienre
pelo sistema quando hoover lance oterlado nos ultirnos dois minutos do psriodo de duracao da S9._SSé0A,0tl'bll'C8.
_
4.15-A prorrogacao automatica da etapa de lancss. de que trata o item anterior. sera de dots mlnttf0.S e ocorrera
sucessivarriente sernpre que hoover lancss enviados nesse psriodo de prorrogacao. inclusive no caso de lancss
iritermediarios.
_ _
_
4.16-Nao navendo novos lancss na tomia estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica snceriar-se-a
autornaticaniente.
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4.17-Encerrada a fase competitive sem que haia a prorrogacao autornatica pelo sistema. podera 0 pregoeiro.
assessorado pela equips de apoio, justiﬁcadainenle. adrni'tir o reinicio da sessao publica ds lancss, eni prol da
consecucao do melhor prsco.
4.18-Nao serao aceitos dois ou mais lancss de mesmo valor. prevalecsrido aquele que for recebido e rsgistrado em
primeiro lugar.
4.19-Durante o transcurso da sessao publica. os licitantes serao informados. em tempo real. do valor do menor lance
rsgistrado. vedada a identiﬁcacao do licitante.
4.20-No caso de desconsxao com o Pregoeiro. no decorrer da etapa competitive do Pregao. o sistema eletronico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lancss.
4.21-Ouando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos. a sessao
publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo
Pregoeiro aos participantss. no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
4.22-O Criterio ds julgamento adotado sera o menor preco. conforms deﬁnido nests Edital s seus anexos.
4,23-Caso o licitante nao apresente lancss. concorrera com o valor de sua proposta.
4.24-Uma vez encerrada a etapa de lancss. sera efetivada a veriﬁcacao automatica. junto a Rsceita Federal. do ports
da entidade empresarial. O sistema idsntiﬁcara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantss. procedendo a comparacao com os valores da prirneira colocada. se esta tor empresa de maior ports.
assim como das demais classiﬁcadas. para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 s 45 da LC n° 123. de 2006.
regulamsntada pelo Decreto n° 8.538. de 2015.
4.25-Nsssas condicoes. as propostas de microempresas e empresas de pequeno ports que se encontrarem na faixa de
até 5% (cinco por centol acima da melhor proposta ou melhor lance ssrao consideradas empatadas com a primeira
colocada.
4.26-A melhor classiﬁcada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate.
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada. no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema.
contados apos a comunicacao automatica para tanto.
4.27-Caso a microernpresa ou a empresa ds pequeno ports melhor classiﬁcada desista ou nao ss manifests no prazo
estabelecido. serao convocadas as demais licitantes microempresa s empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por canto). na ordem de classificacao. para o exercicio do mesmo direito. no prazo
estabelecido no subitern anterior.
4.28-No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intenialos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identiﬁque
aquele que primeiro podera apreseritar melhor oterta.
4.29-A ordem de apresentacao pelos licitantes é utilizada como uni dos criterios de ciassiﬁcacao, de maneira que so
podera haver empate entre propostas iguais (riao seguidas de lancss)
4.30~|-lavsndo eventual empate entre propostas ou lancss. o critério de desempate sera aquele previsto no art 3°. § 2°.
da Lei n° 8.666. ds 1993. assegurando-se a preferéncia. sucessivamente. aos bens s servicos:
4.30.1-no pais;
4.30.2-por empresas brasileiras;
4.30.3-por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pals:
4.30.4-por empresas que comprovem cumprimsnto ds reserva ds cargos prevista em lei para pessoa com dsliciéncia
ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras ds acessibilidade previstas ria legislacao.
4.31-Persistindo o empate. a proposta venoedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas
empatadas.
_
_ _
4.32-Ericsrrada a etapa de envio de lancss da sessao publica, o pregoeiro devera encaminhar. pelo sistema eletronico.
contraproposta ao licitante que teriha apresentado o melhor preco. para que seja obtida melhor proposta. vedada a
negociacao em condicoes diferentes das previstas nests Edital.
_ _ _
4.33-A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
4.34-O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que. no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. envie a proposta
adequada ao ultimo lance otertado apos a negociacao realizada. acompanhada. se for o caso. dos cocumentos
complemsntares. quando necessarios a conﬁrmacao daquelas exigidos nests Edital s ja apresentados.
4.35-Apos a negociacao do preco. o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da pro
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4.2-DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
4.2.1-Encerrada a etapa de negociacao, o pregosiro examinara a proposta classiticada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibilidade do prsco em retacao ao maximo estipulado para contratacao nests Edital s
em seus anexos, observado o disposto no paragrafo unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024l2019.
4.2.2-Sera desclassiﬁcada a proposta ou o lance vencedor. apressntar prsco ﬁnal superior ao preco maximo ﬁxado
(Acordao n° 1455l2018 -TCU - Plenario). ou que apressntar preco manifestamente inexequivsl.
4.2.3-Considsra-se insxequivsl a proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos. irrisorios ou de valor
zero. incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado. acrescidos dos respectivos encargos. ainda que
0 ato convocatorio da licitacao nao tenha sstabelecido limites minimos. exceto quando ss rsferirerri a materials e
instalacoss de propriedads do proprio licitante, para os quais sle renuncie a parcela ou a totalidade da remunsracao.
4.2.4-Oualquer interessado podera requerer que ss rsalizem diligéncias para afsrir a exsquibilidads s a legalidade das
propostas. devsndo apressntar as provas ou os indicios que tundarnentam a suspeita;
4.2.5-Na hipotsss de nscessidade de suspensao da sessao publica para a rsalizacao de diligéncias. com vistas ao
saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prsvio no sistema com, no
minimo, vints e quatro horas de antecedéncia. e a ocorréncia sera registrada em ata;
4.2.6-O Pregoeiro podsra convocar o licitante para enviar documsnto digital complemsntar, via s-mail. no prazo de 24h
tvinte e quatro horas),sob pena de nao aceitacao da proposta.
4.2.?-O prazo sstabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitacao escrita e justiﬁcada do licitante,
formulada antes de findo o prazo. e formalmsnte aceita pelo Pregoeiro.
4.2.8-Deritre os documentos passiveis de solicitacao pelo Pregoeiro. destacarn-se os que contenham as caracteristicas
do material otertado, tais como rnarca, modelo. tipo. fabricants e procedéncia. além ds outras informaeoes pertinentss,
a exemplo ds catalogos. folhetos ou propostas. encaminhados por meio eletronico, ou. se for o caso. por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro. sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico. sob pena de nao aceitacao
da proposta?
4.2.9-Os licitantes deverao colocar a disposicao da Administracao todas as condicoes indispensaveis a realizacao de
testes e tornscsr, sem onus. os manuais impressos em lingua portuguesa. necessaries ao seu perfeito manuseio.
quando for o caso;
4.2.10~Ss a proposta ou lance vencedor for desclassiﬁcado. o Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente.
e. assim sucsssivamente, na ordem de classiﬁcacao.
Havsndo necessidade. o Pregoeiro suspendera a ssssao. intormarido no "chat" a nova data e horario para a sua
contlnuidade.
4.2.11-O Pregoeiro podera encaminhar. por meio do sistema eletronico. contraproposta ao licitante que apresentou o
lance mais vantajoso. com o ﬁm de negociar a obtencao de melhor preco. vedada a negociacao em condicoes diversas
das previstas nests Edital.
4.2.12-Tambem nas hipoteses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a subssquents. podsra negociar
com o licitante para que seja obtido preco melhor.
4.2.13-A negociagao sera realizada por meio do sistema. podsndo ser acompanhada pelos demais licitantes
4.2.14-Sempre que a proposta nao for acsita. e antes de o Pregoeiro passar a subsequente. havera nova verificacao.
pelo sistema. da eventual ocorréncia do empate ﬁcto. previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123. de 2006. seguindo-se a
disciplina antes sstabelscida. se tor o caso.
4.2.15-Encerrada a analiss quanto a aceitacao da proposta. o pregoeiro verificara a habilitacao do licitante. obseivado o
disposto nests Edital.
5 - DA HABILITACAO
5 1-Como condicao prsvia ao exams da documentacao de habilitacao do licitante dstentor da proposta_classit'icada em
primeiro lugar. o Pregoeiro veriﬁcara o eventual descumprimento das condicoes ds participacao. especialmente quanto
a existéncia de sancao que impeca a participacao no certame ou a futura contratacao. mediants a consulta aos
ssguintes cadastros;
5.2-Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniao [https:ii'certidoes-aptapps.tcu.gov.brl).
5.3-A consulta aos cadastios sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de seu socio majoritario, por forca
do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. que prevé. dentre as sancoes impostas ao rssponsavel
atica ds ato de
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improbidads administrative. a proibicao ds contratar com o Poder Publico. inclusive por intermedio de pessoa juridica da
qual seja socio maioritario.
5.4-Caso coriste na Consutta de Situacao do Fornecedor a sxisténcia de Ocorréncias lmpsditivas lndiretas, o gsstor
diligsnciara para veriﬁcar se houve frauds por parts das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias lmpeditivas
lndiretas.
5.5-A tentative de burla sera veriﬁcada por meio dos vinculos socistarios. linhas de fornecirnsnto simiiares. dentre
outros.

5.6-O licitante sera convocado para manifsstacao prsviamsnte a sua dssclassiﬁcacao.
5.?-Constatada a existéricia de sancao. o Pregoeiro rsputara o licitante inabilitado. por falta ds condicao de
participacao.
5.8-No caso ds inabilitacao, havsra nova verificacao, pelo sistema. da eventual ocorréncia do empate ficto. previsto nos
arts 44 e 45 da Lei Complemsntar n° 123, de 2006. ssguindo-se a disciplina antes estabslecida para aceitacao da
proposta subssquente.
5.9-Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacao complementarss. nscessarios a confirmacao
daquslss exigidos nests Edital e ja apresentados. o licitante sera convocado a sncaminha-los. em formato digital. via smail. no prazo de 02 (duas) horas. sob pena de inabilitacao.
5.10-Nao serao aceitos documentos de habilitacao com indicacao ds CNPJICPF difersntes. salvo aquelss legalmsnts
psrmitidos.
5 11-Se o licitante for a matriz, todos os documentos dsvsrao estar em nome da matriz, e se o licitante for a ﬁlial, todos
os documentos deverao estar em nome da filial, sxceto aqueles documentos que. pela propria natursza.
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
5.12-Ssrao aceitos registros ds CNPJ ds licitante matriz e ﬁlial com diferencas ds numeros ds documentos pertinentes
ao CND s ao CRFtFGTS, quando for comprovada a csntralizacao do recolhimento dessas contribuicoes.
5-13~Ressa|vado o disposto no item 5.1.1.21. os licitantes dsverao encaminhar, nos tsrmos deste Edital. a
documsntacao relacionada nos itens a seguir. para ﬁns de habilitacao No caso ds copia autsnticada, a cada face de
documsnto reproduzida dsvera corresponder uma autenticacao. ainda que diversas reproducoes sejam fellas na
mesma tolha, todos perfsitarnsnte legiveis.
5.13.1- Caso na autsnticacao conste expressaments que a mesma se refers ao verso e ao anverso do documsnto. a
sxigéncia referents a autsnticacao de todas as faces do documsnto ﬁca sem validads.
5.13.2 - Caso o documsnto aprsssntado seja sxpsdido por instituicao que lsgalmsnte e com regularidads permits a sua
emissao e consulta peta Internet. ao Pregoeiro podsra vsrificar a autsnticidade deste atravss ds consulta junto ao
respsctivo sits.
5.13.3 < Para a habilitacao juridica e quatiﬁcacao técnica. o licitante dsvera, nos documentos exigidos nests instruments
convocatorio. dsmonstrar a compatibilidade dos seus obietivos sociais com o objeto da licitaqéo.
5.13 4 ~ Caso o documsnto aprsssntado seja expsdido por instituicao publica que ssteja com seu tuncionamento
paralisado no dia da abeitura da sessao publica, a licitante devera, sob pena de ser inabilitada. apressntar. o referido
documsnto, constando o termo ﬁnal de seu psriodo de validads coincidindo com o psriodo da paralisacéo e dsvsra.
quando do termino da paralisacao. sob pena ds ser inabilitada supervenisntements. enviar o documsnto a Comissao
nas condicoes de autenticacao do item 5.13.1, para que seja apsnsado ao processo ds licitacao.
5.13.5 - A sessao publica ﬁca suspense, ou seja. permanecs em fase de classiticacaoltiabilitacao ate o recebimento da
documentacao original dentro das condicoss dispostas no item 5.13.1.
5.13.6 - O nao cumpnmento do envio dos documentos ds habilitacao dentro do prazo acima estabelecido. acarrstara
nas sancoss previstas nests Edital. podendo o Pregoeiro convocar a empresa que aprssentou a proposta ou o lance
subsequsnte.
5.13.? - Os documentos apresentados deverao ser obrigatoriamente. da mesma sede. ou seja. se da matriz, todos da
matriz, se de alguma ﬁlial. todos da mesma ﬁlial. com sxcecao dos documentos que sao validos para matriz e todas as
ﬁliais.
5.1.1 — DOCUMENTOS HAB_ILlTA(,IAO PESSOA JURlDlCA
5.1.1 .1- HABILITAQAO JURIDICAI
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al REGISTRO COMERCIAL. no caso do empresa pessoa fisica no rsgistro publico de smpres
find ,1 Q’
a
mercani
a -unta
Comerciat devsndo no caso da licitante ser a s urs
'
1 1
averba éo~ no re _ t » d J
U0 0|. ﬁlial ou agencia. apressntar o rsgistro
da Junta onde opera com
Q
gis ro a unta onde tem sede a matriz;
bl ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO 0U CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor devidaments r ' t d
rsgistro publico de empresa mercantll da Junta Comercial. em so tratando do sociedades emprssarias e esdsrzrzsg 32
sociedades por acoes
‘ . acompan h ado de documentos ds eleicao
- - de seus administradores;
- .
devsndo. no caso' da |i¢;iianie
ser a sucursal - ﬁlial ou agéncia . apressntar o re gistro
'
- no re istro da Junta ond
da Junta onde opera com averbacao
tem sede a matriz;
9
B
c) INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso do sociedades simples ~ exceto coopsrativas - no Cartorio <19
Rogistro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicio devsndo no caso da licitante ser a
sucursa i. fl"iia_I ou agsncia.
no Cartorio
das Psssoas
' ' aprssentar o rsgistro
. . ds Registro
.
' Jurrdicas
. .' do Estado onde opera
com averbacao no Cartono onde tem sede a rnatriz;
d} DECRETO DE AUTORIZACAO. em ss tratando ds empresa ou sociedade estrangeira em funcionamsnto no Pais e
DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO sxpedido pelo orgao competente quando a

atividads assim 0 exigir.
e] CEDULA DE IDENTIDADE E CPF. do Socio - Administrador ou do titular da empresa,
5.1.1.2 - RELATIVA A REGULARIDADE FlSCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Psssoas Juridicas tCNPJJ;
b) Prova do inscricao no cadastro do contribuintes estadual ou municipal. conforms o caso. relativo ao domicilio ou sede
do licitante. psrtinente ao seu ramo do atividads e compativel com 0 objeto contratual;
cl Csrtidao do rsgularidads do Débitos rslativos a Créditos Tributarios Federals e a Divida Ativa da Uniao (CND).
emitidas pela Rscsita Federal do Brasil na Forma da Portaria Conjunta RFBlPGNF n° 1.751 do 2 de outubro do 2014;
d} A comprovacao de rsgularidads para com a Fazsnda Estadual devera ser tsita através ds Certidao Consolidada
Negative do Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual.
s) A comprovacao do rsgularidads para com a Fazsnda Municipal devera ser feita atraves do Cortidao Consolidada
Negativa do Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal;
1] Prova do situacao regular perante o Fundo ds Garantia por Tempo do Ssrvico - FGTS. atraves do Csrtiﬁcado do
Regularidade do Situacao — CRS e;
gt Certidao Negativa do Debitos Trabalhistas tCNDT}. para comprovar a insxisténcia de dsbitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho.
5.1.1.2.1 - As microempresas s empresas do pequeno ports devsrao apressntar toda a docunientacao ox.-gida para
efeito do comprovacao de rsgularidads ﬁscal. mesmo que esta apresento alguma restrigao;
_
5.1.1.2.2- Havsndo algurna rsstricéo na comprovacao da rsgularidads fiscal. sera assegurado 0 prazo do 05 (cinco)
dias Uteis. cuio termo inicial correspondera ao moments em que o proponents tor dsctarado o vencedor do certame.
P rorro9 aveis por igual psriodo - a crifério da Comissao
_ de Pregoes
, _ ' para a_ rsgutarizacao da .documentacao
. e eniissao do
svenfuais csrtidoss negatives ou posifivas com otsito do certidao negative, conforms os difames da Lei Cornptsmentar
123/2006 e suas altsracoes posteriores.‘
I
_
_ _ g
_
5.11.2.3 - A nao-rsgutarizagao da docurnentacao. no prazo sstabelecido. implicara dscadéncia do direito a contratacao.
sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93. sendo tacultado a corivocagao dos licitantes
rsmanescentes. na ordem do classiﬁcacao, para a assinatura do contrato. on a revogacao da ticitacao.

5113-QUAUFEACAOTECMCA

_

_ _

_

5.11.3.1. Apresentacao de no minimo 01 {um)‘Atestado do Capacidade Tecnica do services executados.
o b'rig atoriamente p ertinente e compativel com o obioto desta licitacao 1 expodida
u
por entidade
_ publica
_ ou privada.
_ ,
usuaria do soniico em qusstao. comprovando a plena satistacao de sua eirecucao. Somsnts serao C0t5SldtEl'dt£‘l$S 311120;
' do nome clompleto do smitente. a e s a o
os atsstados com timbre da entidade sxpsdidora e com idsntiﬁcacao
_d
ser datado e assinado por pessoa fisica identiﬁcada pelo nome s cargo siiercido na entidade.
601 6
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em cartorio do declarante. estando as informacoss su'eitas a confe ‘ '
I
P
'
7“
'
Bem como as demais informacbest
J
rencla Beam} regoemta) Du quem esta mamat
at nome, CNPJ s endersco complsto da pessoa juridica tomadora dos ssrvicos e smitsnte do atestado
b] nome e CNPJ da empresa que exscutou o ssrvico;
'
c) dsscricao dos services;
d) psriodo do execucao;
e)IlocalI s data da smissao do atestado:
1) identiﬁcacao (nome e cargo ou funcao) e assinatura do signatario do atestado.
E 1 .1.3.2.IINodatsstado do C8p8Cld8Cl8Il9CﬂlC8 dsvera estar dsscrito sxpressamsnts os itens cuja execugao ou sntrega
50qa¥l13I't;8 iga asI, sendo sstes compativeis com o Termo do Referencia deste sdital, conforms o caso.
. . .I . L odsra, facultativamente, vir acompanhado iunto ao atestado ds capacidade tecnica para comprovacao ao
que dispos o item 5.1.13.2 . instrumento do nota ﬁscallcontrato de prestacao ds ssniico respectivos ao qual o atestado
faz vinculacao

-‘I

5.1.1.34. Declaracao formal. com ﬁrma reconhscida em cartorio. do rssponsavsl pela empresa, do que todos os
motoristas a soremutilizados apos contratacao sstao habilitados ao transports sscolar. com Carteira Nacional de
Habilitacao. Catsgoria D.

5.1.1.4 - RELATIVA A ountiricnciiio ECONDMICO-FINANCEIRA:

‘_

a) Balanco patrimoniai e dsmonstragdss contabeis do ultimo sxercicio social. ja sxigiveis e apresentados na forma da
Lei. dsvidamsnte rsgistrado na Junta Comsrcial de origsm. que comprovem a boa situacao ﬁnanceira da empresa.
vedada a sua substituicao por balancetes ou balances provisorios, podendo ser atualizados por indices oﬁciais quando
encsrrados ha mais do 3 (trés) moses da data do apresentacao da proposta. dsvidamsnte assinados por contabilista
rsgistrado no CRC. bem como por socio. gsrente ou dirstor. acompanhado do Termo ds Registro do Absrtura e
Encerramsnto do Livro Diario, este. dsvidamsnte rsgistrado na Junta Comercial do sstado sods do licitante, facultandoso ao Pregoeiro o direito do oxigir a apressntacao do Livro Diario para vsriﬁcacao de valores;
a.1- Serao considerados como na forma da Lei. o Balanco Patrimonial e Demonstracoss
Contabeis assim apresentados.
Na socisdade empresaria regida pela Lei n°. 6.404176. sociedade anonima ou por acoes
- Publicadas em Diario Oﬁcial; ou
- Publicados em jornal de grands circulacao: ou
- Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
a.2- As demais formas societarias regidas pelo Codigo Comsrcial dsvsm apressntar o balango do
ultimo exercicio social que, via do rsgra. coincide com o ano civil, Tal informacao sera veriﬁcada atraves dos atos
constitutivos socistarios.
I _
I
_
a.3- As licitantes com menos do 1 (um) ano do constituicao, que ainda nao tsnham balango dIs
ﬁnal do exercicio. dsvsrao apressntar Demonstracdes Contabeis envolvsndo seus direitos, obrigacoss e patrimonio
liquido relativos ao psriodo do sua existéncia.
a.4 As empresas constituidas a menos do dois meses aprsssntarao o Balanco do Absrtura.
dsvidamsnte rsgistrado na Junta Comercial. de acordo corn a legislacao compstente.
I
I
bi As empresas optarites pelo regime do tributacao sobre 0 lucro reallpresumido. atravezélg
sscrituracao digital SPED (ECD), conforms dispoe os art. 3° da lnstrucao NormativaIRFIB n . lnstrucao Normativa
n° 1594. ds 01 do. dszsmbro
ds 2015
da Rsceita Federal do Brasil. Ficando a- exigsnciao ds aprsssntacao
doI8alarI;co
. .
‘
Patrimonial do ultimo sxercicio social, aIseIr apressritado no prafo que dBl8l'lTlll'l8 o art. 5 dz;\IIIlnst{u§?II0INQfIgl8:l;-‘Bel; Bbem como o que determine a Jurisprudsncia no Acordao TCUIn I2.669i2013 de relatoria do inis ro a mir I a p II I
b.1- A empresa optante pelo Sistema Publico do Escnturaqao Digital - SPED podera aprssen a- o
na forma da tel.
b 1 1 - Entende-se que a expressao “ria forma da lei” os ssguintes documsnto que engloba. no
minimo.
I . Balango Patrimonial;
ll.

DRE — Demonstracao do Resultado do Exsrcicio.

lll

Termos ds absrtura e do encerramento;

—
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IV, Termos do absrtura e do encerramento do Livro Diario;
" r'.'r.'- -f.
V Recibo do sntrsga do oscrituracao contabil digital; (Para efoito o que determine o Art. 2° do
Docroto N° 9.555. do 6 do novombro do 2018);
b.2- Todas as copias deverao ser originarias do Livro Diario constants do SPED.
c). Certidao nsgativa do faléncia, rocuperagio judicial ou extrajudicial. oxpodida pelo distribuidor da sods da
pessoa juridica. ou do exocucao patrimoniat. expodida no domicilio da pessoa flsica {artigo 31 da Lei n° 8.666193) om
data nao superior a 30 {trinta} dias.
‘\

-I'-

5.1.1.5 - DEMAIS EXIGENCIASI
a) Declaracao da Licitants om papsl timbrado s assinado pelo reprsssntante legal. informando que cumpre a proibigao
prevista no lnciso XXXlll do artigo 1° da constituicao federal. combinado com o inciso V do artigo 2? Lei n°. 8.666193 —
ou seja, do que nao utiliza trabalho do menor do dezolto anos em atividados notumas. perigosas ou insalubres. s
do trabalho do menor do quatorze anos. salvo na condicao do aprsndiz. Sugers-so o modslo aprsssntado nests sdital.
em papsl da propria empresa. contsndo o carimbo ou imprssso idsntiﬁcador do CNPJ1MF da ﬁrma proponents.
assinadas por pessoa legalments habilitada e que seja possivel identiﬁcar quem assinou;
b} Dsclaragao da Licitants em papsl timbrado e assinado polo reprsssntante legal. dsclarando. sob as penas da Lei. do
que tem conhecimento do todos os parametros e olementos do produto a ser ofertado s que sua proposta atsnde
intsgralmonto aos rsquisitos constantes nests sdital, conforms modolo constants dos Anoxos deste sdital. Contendo o
carimbo ou imprssso idsntiﬁcador do CNPJ1MF da ﬁrma proponents. assinadas por pessoa legalments habilitada e que
seja possivel identiﬁcar quem assinou;
cl. Doclaracao da Licitants em papel timbrado s assinado polo reprsssntante legal. doclarando, sob as penas da Lei. do
que conhoce s aceita o teor complete do Edital. ressalvando-so o direito rscursal. bem como do que recsbou todos
os documentos e informacoos nocessarias para o cumprimsnto integral das obrigacoos objeto da licitacao. Sugerimos o
modelo constants no sdital. om papsl da propria empresa. contsndo o carimbo ou imprssso idsntiﬁcador do CNPJ1lvlF
da ﬁrma proponents, assinadas por pessoa legalments habilitada o que ssia possivel identiﬁcar quem assinou;
d}. Dsclaracao do Licitants em papsl timbrado o assinado polo reprsssntante legal. doclarando para os devidos tins,
sob as penalidades cabiveis. do nao haver Fatos lmpeditivos quanto a nossa participacao om licitagoss ou
contratacoes com a Administragao Publica Federal. Estadual e Municipal. Sugsre-ss o modslo aprsssntado nests
sdital. em papsl da propria empresa. contsndo o carimbo ou imprssso idsntiﬁcador do CNPJ1MF da ﬁrma proponents.
assinadas por pessoa legalments habilitada s que ssia possivel identiﬁcar quem assinou
5.1.2 - DOCUMENTOS HABILITACAO PESSOA FlS|CA
at Cédula do ldontidads (RG) o Cadastro do Psssoa do Fisica (CPF);
bl Comprovante do residéncia através do apresentagao do contas do Agua. Energia. Tolefone ou Cartao do Crsdito.
emitido nos ultimos 90 (novonta) dias;
b.1) Caso a comprovacao do rssidéncia osteja: Em nome do Conjugo. devera ser aprsssntado Csrtidao do Casamento;
Em nome dos pals. sora confirmado atravss do documsnto do identificacao oﬁcial; No caso do parentes ou nao
parsntes. devora vir acompanhado do dsciaracao emitida pelo titular da rosidéncia com ﬁrma reconhscida em cartorio
do que o licitante reside naquele local;
c} Carteira Nacional do Habilitacao. condizonto com catsgoria do tipo veiculo necsssario para a rotsrida rota;
d) Comprovante do que o motorists toi aprovado om Curso Especializado do coridutor do veiculo destinado a conducao
do sscolares. nos tormos da Rosolucao do CONTRAN:
5.1.2.1 - RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
at Cedidao do rsgularidads do Debitos relativos a Creditos Tributarios Federals e a Divide Ativa da Uniao (CND).
emitidas pela Rsceita Federal do Brasil na Forma da Ponaria Conjunta RFB1PGNF n° 1.151 do 2 do outubro do 2014.
bi A comprovacao do rsgularidads para com a Fazsnda Estadual dsvera ser foita atraves do Csrtidao Consolidada
Negative do Debitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
c] A comprovacao do regulandads para com a Fazsnda Municipal dsvera ser fella atraves do Certidao Consolidada
Negative do Dsbitos inscritos na Divida Ativa Municipal:
d) Csrtidao Nsgativa do Débitos Trabalhistas (CNDT). para comprovar a inexisténcia do dobitos inadimplicos perante

a Justica do Trabalho.

_
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5.1.2.3 - DEMAIS EXIGENCIASI
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a) Declaragao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal. declarando. sob as penas da Lei, do
que tem conhecimento de todos os parametros e elementos do produto a ser ofertado e que sua proposta atende
integralmenle aos requisitos constantes neste edital, conforme moclelo constants dos Anexos deste edital. Contendo 0
carimbo ou imprssso identificador do CNPJIMF da ﬁrma proponents, assinadas por pessoa legalments habilitada e que
seja possivel identiﬁcar quem assinou;
b). Declaracao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo repress-ntante legal. declarando, sob as penas da Lei. do
que conhece e aceita 0 teor comploto do Edital, ressalvando-se 0 direito recursal, bem como do que recebeu todos
os documentos e informacoes necessarias para o cumprimento integral das obrigacoes objeto da licitaoao. Sugerimos o
modelo constante no edita|_ em papel da propria empresa, contendo o carimbo ou impresso identiﬁcador do CNPJIMF
da ﬁrma proponents, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identiﬁcar quem assinou;
c}. Deciaracéo da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representanle legal. declarando para os devidos ﬁns. sob
as penalidades cabiveis. de nio haver Fatos impeditivos quanto a nossa parﬁcipacéo em licitacoes ou contratagoes
com a Administracéo Publica Federal. Estadual e Municipal. Sugere-se o modelo apresentado nesle edital, em papel da
propria empresa, contsndo o carimbo ou impresso idenlifrcador do CNPJZMF da ﬁrma proponenle, assinadas por
pessoa legalments habilitada e que seja possivel identiﬁcar quem assinou.
6.0 - ORIENTAQCIES SOBRE AFASE DE HABILITAQEO:
6.1 - Os documentos referenles a regularidade fiscal deverao apreseniar igualdade do CNPJlCPF_ ressalvando-se
aquele que o proprio orgao emissor declara expressamente no referido documsnto que ele é valido para todos os
eslabelecimentos-sede e ﬂliais - da licitante.
6.2- Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro. os mesmos somente serao considerados so forem
acompanhados da versao em portugués ﬁrmada por lradutor juramenlado.
6.3- Somente serao aceitos os documentos enviados imediatamente via e-mail. nao sendo admitido posteriormente. o
recebimento pelo Pregoeiro de qualquer outro documento, nem permitido a licitante fazer qualquer adendo aos
entregues ao Pregoeiro, exceto os originais ou oopias autenticadas dos documentos enviados via e-mail;
6.4- As certidoes do comprovacao do regularidade, bem como as do faléncia e concordata, caso exigidas nests edital,
que nao apresenlarem expressamente 0 seu periodo de validade, deverao ter sido emitidas nos 30 ltrinta) dias
anteriores a data do abertura da sessao.
6.5- A0 Pregoeiro podera, também, solicitar originais de documentos. para fim de veriﬁcacéo. sendo o licitante obrigado
a apresenta-los no prazo maxirno de U2 (dois) dias. contados a partir da solicitagao. sob pena de. nao o fazerido, ser
inabilitada.
7.0 - DOS PROCEDIMENTOS GERAES
?.1 - O credenciamenlo prévio na Bolsa do Licitagoes e Leiloes do Brasil - BLL devera ser providenciado até 01 (um)
dia antes da data e hora de apresentacao das propostas conslante do preamhulo deste edital. No horario e data ali
mencionados, o licitante apresentara declaraqao, constando o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitaqao previstas no edital, incluindo aquelas que nao estejam contempiadas pela regularidade perante o Cadastro
de Fornecedores da Preieitura Municipal de Craleus.
?.2 - A partir da hora e data previstos no Edital, sera aberta a sessao pubiica do pregao eletronico pelo Pregoeiro com a
divulgacao das propostas do precos recebidas. analisadas a conformidade das mesmas com as especiﬁcaooes técnicas
e demais exigéncias ooristantes do edital. excetuandose a analise do precos, que dar-se-a posteriormente. decidindo
motivadamente a respeito, e procedendo a classiﬁcacao exciusivamente daquelas que tenham atendido as exigéncias
deste edital
7.3 - Os lances serao apresentados de forma sucessiva e em precos dislinlos e decrescentes.
7.4 - No caso de desconexao com ao Pregoeiro, no decorrer da etapa competiliva do Pregao Eletronico, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances. retornando ao Pregoeiro. quando
possivel, sua aluacéo no cerlame, sem prejuizos dos atos realizados:
?.5 - Quando a desconexao persistir por tempo superior a dez minutos, a sesséo do Pregéo Eletronico sera suspansa e
tera reinicio somente apos comuoicacao expressa aos operadores representantes dos p

mensagem eletronica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessao;
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7.6 - O sistema informara a proposta do menor prooo imediatamonto apos o encerramento da etapa do Iances ou,
quando for o caso, apos nogociaoao o docisao polo Pregoeiro acorca da acoitacao do lance do menor valor;
7.7 - A dosisténcia do aprosontacao do lance por parto do licitante convocado polo Pregoeiro implica na exclusao do
mesmo da etapa do lancos o na manutenoao do ultimo preoo aprosontado por ole. para ofoito do ordonaoao das
propostas.
7.8 - Declarada encerrada. a etapa do lancos. 0 Progooiro vorificara a acoitabiiidado das ofortas no que so rofore a
oxoqtiibilidado do valor o olassiﬁcara as propostas na ordem crosconte dos valores ofortados.

7.9- Ouando for constatado o ompato. oonformo ostaboloce os Artigos 44 e 45 do Lei Cornplomontar 123. do 14 do
dozombro do 2006, o suas alteracoes postorioros. o Pregoeiro aplicara os critorios para dosompato om favor da
microomprosa ou empresa do pequeno porto. da soguinto forma:
7.9.1 - Entendo-so por ompato aquelas situaooos om que as propostas aprosentadas pelas microempresas o empresas
do pequeno porto sojarn iguais ou ato 5% (cinco por conto) superior ao melhor proco.
7.9.2 - Para ofoito do disposto no 7.13.1, ocorrondo o empate, procodor-so-a da seguinto fomtaz
I - a microomprosa ou empresa do pequeno porto mais bem classifrcada podora aprosontar proposta do prooo inferior
aquola considorada voncedora do cortame_ no prazo do cinco minutos. sob pena do preciusao. situacao om que sora
adjudicado om seu favor o objeto licitado;
ll - Nao ocorrondo a contratacao da microomprosa ou empresa do pequeno porte. no forma do incrso I dosto item, serao
convocadas as romanoscontes que porvontura so enquadrom na hipoteso do item 7.9.1 deste Edital, na ordem
classiﬁcatoria. para o oxorcicio do mesmo direito. tambom todos no prazo do cinco minutos cada, sob pena do
proclusao;
Ill - no caso do oquivaféncia dos valores apresentados pelas microempresas o omprosas do pequeno porto quo so
oncontrem nos intervalos ostaboiocidos no item 7.9.1 deste Edital_ sora realizado sorteio para doﬁnir aquele que
primeiro podora aprosentar melhor oferta.
7.9.3 - Na hipotoso da nao-contratacao nos tomtos provistos no itom 7.9.2 deste Edital. o objeto licitado sora adjudicado
om favor da proposta originalmonto vencodora do cortame.
7.9.4 - O disposto no item 7.9.2 somente so aplicara quando a melhor oforta inicial nao tivor sido aprosontada por
microomprosa ou empresa do poquono porto.
7.10 - Apos o dosompate. podera o Pregoeiro ainda negociar um melhor proco caso eta nao atinja o valor do roforoncia
deﬁnido pela administracao publica.
7.11 - Constatado o atondimonto das oxigéncias ﬁxadas no odital. o licitante sora doclarado vencedor. o os prosontes a
sessao serao comunicados.
7.12 - Caso o licitante dosatonda as oxigéncias do habiiitaoao, ao Pregoeiro roalizara analiso dos documentos do
habiiitaqao do licitante classiﬁcado om 2° lugar, o assim sucossivamonto. até a apuraqao do um que atonda ao odital.
podendo ainda ao Pregoeiro negociar dirotamonto com osto, para quo seja obtido prooo melhor, sendo o mesmo
doclarado voncedor do cortame.
7.13 - Doclarado o voncodor o decorrida a fase de rogolarizacao ﬁscal o lrabalhista da licitante qualiﬁcada como
microomprosa ou empresa do pequeno porto. so for o caso, sora concedido o prazo do trinta minutos, para que
qualquer licitante manifesto a intonoao do rocorror. do forma motivada. isto o. indicando contra qua|(is) docisao(oos}
protendo rocorror o por quais motivos, om campo proprio do sistema.
_
_ _
7.14 - Havondo quem so manifesto, cabora ao Pregoeiro voriﬁcar a lompestividado o a oxisténcla do motivaqao da
intoncao do rocorror. para docidir so admito ou nao o rocurso. fundamontadamonte.
_
‘
_ _
7.15 - Nosse momonto o Pregoeiro néo adontrara no morito rocursal, mas aponas voriﬁcara as condicoes do
admissibilidade do rocurso.
v
_ I
_ _
7.16 - A falta do manifostacéo motivada do licitante quanto a intencao do rocorror importara a docadoncra desso d|l'Bl10.
717- Uma vez adrnitido o rocurso. o rocorrente tora, a partir do ontao. o prazo do tros dias para aprosentar as razoos.
pelo sistema olotronico, ﬁcando os demais licitantes. dosdo logo. intimados para, quorondo. aprosentarom
contrarrazoos também pelo sistema olotronico, om outros trés dias. que cornooarao a contar do tormino do prazo do
rocorronto, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elomontos lndlspensavors a defosa do seus interosses.
7.18 - O acolhimonto do rocurso invalida téo somente os atos insuscetiveis do aproveitamonto.
7.19 - Os autos do processo pormaneceréo com vista franquoada aos intoressados. no
600518018 09519
Edital.
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7.20 - Somente serao aceitos as objocoos modiante poticao conteccionada em maquina datilograﬁca ou
improssora eletronica, om tinta nao lavavol, que preencharn os seguintes roquisitos;
a) O ondorogamento ao Pregoeiro Oﬁctal do Pretottura do Crateds;
bj A tdontiticagao preotsa o complota do autor o sou reprosontante toga! (acompanhado dos documentos
comprobatortos) so for o caso. contendo o nome. pronomo, ostado ctvtt. proﬁssao. domicttfo. nomoro do
documenro do identiﬁcagao, dovidamento datoda. assinado dentro do prazo odr'tatici'o,c) O fato. o fundamonto juridtco do sou pedtdo. tndtcando quats os itens ou subttons contra razoados;
rt) O podtdo. oom suas espociﬁcagoes.
7.21 - Na htpoteso do tnforpostoao do rocurso. o Pregoeiro quando mantivor sua decisao. encaminhara os autos
dovidamento tundamenfado a autoridado compotento. (Art. 13, lV do Docroto Federat n°. 10.024/2019).
7.22 - O reourso contra dootsao do Pregoeiro tora ofotto susponstvo e o sou acothtmento rosuttara na tnvaltdagrao
aponas dos atos tnsuscetivets do aprovottamonto.
7.23 - Uma voz docidtdos os rocursos admtnistraﬁvos ovontuatmonte tnterposfos o. constatada a regutartdade dos atos
prattcados. a autortdado compororrto, no tntoresso ptibttco. adjudtcara o objeto do certame a ttcrtante venoedora o
homologara 0 procodtmonto lroitatorto.
7.24.1 - Caso a Autoridade Superior, nao osteja conoctada para homologacao etou adjudicaoao, a sossao sora
susponsa o a qualquer momonto osses atos serao procodidos, dovondo os intorossados consultarom o sistema.
7 25 - O acesso a fase do rnantfostagrao do tntongao do rocurso sora assegurado aos licitantes.
7.26 - Nao sera concodido prazo para rocursos sobro assuntos moramonto protolatortos ou quando nao justtticada a
tntengao do lntorpor o recurso polo propononto.
7.27.0 - Os momorrats doverao ostar dovidamento asslnados por ropresentanfe legatmonte habrﬁtado. Nao serao
admitidos rocursos apresentados tora do prazo logat o/ou subscritos por represontanto néo habilitada tegatmonte ou
nao rdonttﬁcado no processo para responder pela t_r'cr'tanto.
7.28 - A decisao em grau do rocurso sera doﬁnttfva. o dota dar-so-a conhecrrnerrto as ttcttantos, no onderoco olotrontco
htt,o.'//rnunr'oi'pr'os.toe.co.gov.br/licitacoos/ - Portat do Licttacoes dos Muntotptos do Estado do Coara. bem como no
tlanotograto do rnunicipio. o ainda no campo proprro do sistema prornofor. Podondo ainda ser encantfnhado no
ondereoo do o-mart. quando informado peto rocorronto na peca rocursat.
7.29 - A0 Pregoeiro o facultado suspondor qualquer sessao mediante motivo dovidamento justiﬁcado e marcar sua
reabortura para outra ocasiao, fazondo constar esta decisao na ata dos trabaltios.
7.30 - A0 Pregoeiro podera. para analisar as propostas do prooos. os documentos do habiiitaqao e outros documentos.
solicitar parocoros tecnicos o suspondor a sossao para roalizar diligéncias a ﬁm do obter melhoros subsidios para
assuas docisoes.
7.31 - Todos os procodimontos do Pregoeiro o dos licitantes duranto as sossoes serao rogistrados om ata divulgada no
sistema elotronico. inclusive a indicacao do licitante voncodor. a classiﬁcagéo dos lancos apresentados e demais
informacoos rolativas a sossao ptrblioa do progao.
7.32 - Caso o licitante voncodor so rocuso injustiﬁcadamonto a assinar o contrato ou nao apresonto situacao regular. no
ato da assinatura do mesmo. a autoridade superior dovora extinguir os efeitos da homologacao o da adiudicacao
atravos do ato do roscisao o rotornara os autos do processo o Pregoeiro.
7.33 ~ A0 Pregoeiro retomara as atividados do solecao do melhor proposta e convocara outro licitante, obsewada a
ordem do qualiﬁcaoao o classiticaoao, para vorificar as suas condiqoos do habilitaoao o colebrar o contrato. o assim
sucessivamento. sem prejuizo da aplicaoao das sanooes cabiveis.
7.34 - No caso do docretacao do teriado que coincida com a data designada para ontroga das propostas esta ficitacao
roalizar-so-a no primeiro dia ﬂtil subseqiionte. na mesma hora o mesmo local, podendo, no ontanto, o Pregoeiro doﬁnir
outra data. o horado, fazondo a publicaoéo o divutgacao na mesma forma adotado inicialmonto.
7.35 - A sossao publica podora ser reaberta:
a) Nas hipoteses do provtmonto do rocurso que love a anulaqao do atos anterioros a reatfzagao da sossao
pdbltca procedonte ou om que seja anulada a propna sessao pdblica. sttuagao om que serao repottdos os atos
anutados o os que dole dependarn.
bl Quando hoover orro na acoifagao do progo methor classtticado ou quando o licitante doclarado voncodor
nao
' assinar o con tra to , nao
‘ rotrar
t
o ins trumeno
t oquivalone
t ou n'o
a comp rov
re utanz “ frscat o
rrabathista. nos tormos do an‘. 43. §1° da LC n° 123/2006. Nossas htpoteses. serao =. . dosos rose ntos
rmodtatamonfo postortoros ao encerramento da etapa do tancos.
T
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7.36- Todos os licitantes romanescontos dovorao sor convocados para acompanhar a sossao reabona.
--2. ...-»
7.36.1 - A convocaoao so dara por meio do sistema oletronico ("chat"). o-mail, ou. ainda. fac-simile, do acordo com a
fase do procedimonto licitaforio.
8.0 - DAS 0BRlGAQOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
6.1. A Contratante, atom das obrigacoos rosultantes da obsenréncia da Lei n.° 8.666793. devora obodocor as
disposicoes otoncadas na minuta do Termo do Contrato - Anoxo a osto edital.
9.0 - DAS OBRIGAQOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
9.1. A Contratada, atom das obrigaooes rosultantes da observancia do Lei n.° 8.666t93, devora obedocor as disposicoos
elencadas na minuta do Termo do Contrato - Anoxo a osto edital.

1o.o- on ADJUDICAQAO E on Ho|v|o|.ooAcAo
10.1 - A adjudicacao desta licitagao om favor do licitante cuja proposta do procos ou lance. so houvor, seja classificado
em primeiro lugar. o da competéncia do PREGOEIRO.
10.2 - A homologacao deste progao o da compoténoia do titular da origem desta licitagéo.
10.3 - O titular da origem desta lioitagao so rosorva o direito do nao homologar ou revogar o prosente processo, por
razoes do intoresso publico docorrento do fato suponroniente dovidamento cornprovado e modianto fundamentacao
escrita.
11 - DA FISCALIZAQAO
11.1 - A exocucao do Termo Contratual sera objeto do acompanhamonto, ﬁscatizaqao o avaliacao por intormodio do
sorvidor dosignado polo Socretario do Pasta do Municipio do Cratoos
11.2 ~ A ﬁscalizaoao do que trata o subitem anterior sora exorcida no intoresso do Municipio do Cratous.
11.3 - Quaisquor oxigéncias do ﬁscalizaoao inorontes ao objeto do Termo Contratual dovorao sor prontamonto
atondidas polo fornecodor, sem qualquer onus para o Municipio do Cratous.
12.0 - DO PAGAMENTO
12.1 - O pagamento sora olotuado. no prazo do ato 30 (trinta) dtas apos a ontroga do objeto licitado. modianto
aprosontacao da Nola FiscaltFatura contondo 0 atosto do recebimento. dirotamento pela Socretaria do origem, atravos
do crodito na Conta Bancaria do tornocodor.
12.1.1 - Para ﬁns do pagamonto a empresa contratada dovora mantor as mesmas condiooos do habilitaqao. cuia
conﬁrrnaoao sora foita atravos do consulta ao CRC ou atravos da intornet nos respectivos sites dos orgéos emissores
das certidoos do rogularidado ﬁscal.
12.2 - Havondo orro na nota frscatttatura. ou outra circunsténcia que desaprove a liquidaqao da despesa, o pagamonto
sera sustado até que a Contratada providoncio as modidas saneadoras necessarias, nao ocorrendo, nosto caso.
quaisquor onus para o lvtunicipio.
12.3 — A Contratante podera doduzir do montanto a pagar os valores correspondentes a ovontoais multas ou
indenizacoos devidos pela Contratada. assogurado o contraditorio o a ampla defosa
13.0 - DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS.
13.1 - Ficara impodido do licitar e contratar com a Administracao, polo prazo do ato 5 {cinco} anos. enquanto
perdurarom os motivos detorminantes da punioao ou ate que seja promovida a roabilitacao perante a propria autoridade
que aplicou a penalidado. o licitante que;
13 1.1 - Ensojar rotardamonto da roalizaoao do cortame.
13.1 2 - Cometer traudo ﬁscal.
13.1.3 - Deixar do apresentar dooumonto oxigido para parttcipaoao no cortame.
13.1.4 - Aprosentar dooumento ou declaracao falsa.
1315- Nao mantivor a proposta do menor prooo ofertado om qualquer taso do cortame.
13.1.6 - Comportar-so do modo inidonoo.
13.1.7-Cometortraude na ontroga do produto, e
13.1.8 - Doscumprir prazos.
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(£3;-sAsnt;ona{l;daIdots seraoobngatoriarnento rogistradasno CRC do Profeitura Municipal do Crateus - CE, e nomm‘J’
_ pe ao e ici ar. o licitante devora_ser descrodonciado por igual poriodo, sem preiuizo das multas previstas no
edital e no contrato e das demais cominacoos |6Q8lS.
5238- A_CONT_RATAOA SLtj8|l3l'-S-6-I8, om caso do inadimplomonto do suasobrigacoos, a adverténcias. suspensoes e
racao do inid_onoida_do para licitar ou contratar com a Administracao Publica, sem pfEjUlZO das sancoes legals na
osfora civel o criminal. atom do muitas estipuladas na forma a seguir:
a) Multa do 10% {dez por conto} sobre o valor homologado. em caso do rocusa do fornecodor em assinar o Termo
Contratual em 05 (cinco) dias otois. contados da data do sua convocacao.
b) Multa do 0.3% (trés decimos por cento) ao dia, ato o trigésimo dia do atraso, na ontrega do produto. sobre o valor
global do Contrato.
c} Multa do 10 % (doz por conto) do valor residual do contrato. om caso do:
c.1) Atraso. superior a trinta dias, na ontrega do produto.
c.2) Dosistoncia do entregar o produto.
13.4 - As multas previstas nas allneas antoriores, nao serao aplicadas do modo cumulativo.
13.5 - O valor da multa aplicada sera doduzido pela Administracao por ocasiao do pagamonto, momento em que a
unidado responsavol pelo mesmo oomunicara a CONTRATADA.
13.6 — As suspensoes roforentes aos diroitos do licitar o contratar com o Munlcipio do Crateos serao aplicadas a
CONTRATADA polo prazo do ato 05 (cinco) anos. nos casos em que a inadimpléncia acarretar prejuizos para a
Administracao.
13.7 - A doclaracao do lnidonoidade para licitar e contratar com o Municipio do Cratei'rs_ sera aplicada a CONTRATADA
que dor causa. por duas vezes_ a suspensao prevista no item anterior.
13.8 - As sancoos previstas no item 14.7 podorao ser aplicadas a Contratada que:
13.8.1 - Praticar atos ilicitos. visando frustrar os objetivos da Licitacao.
13.8.2 - Demonstrar nao possuir idonoidade para Contratar com a Administracao Ptiblica, om virtudo do atos ilicitos
praticados.

13.9 ~ A inoxecucao total on parcial do Contrato, inclusive a sua transforéncia parcial a outra Empresa. sem previo
assentimonto do OrgaotEntldade. onseja sua roscisao com as conseqiiontes ponalidados previstas logalmente e
contratualmonto.
13.10 - Para aplicacao das sancoos previstas nesto topico a licitante sera submotida a processo administrative para
apuracao dos fatos, garantidos sempro os direitos previos da citacao. da ampla defesa e do contraditorio. assegurados
pela Constituicao Fodoral do 1.988.
14.0 - DA IMPUGNAQAO A0 EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
14.1 - Ate 03 {trés} dias Eiteis antes da data dosignada para a abertura da sessao publica, qualquer pessoa podora
impugnar este Edital.
142- A impugnacao podora ser roalizada por forma elotronica, poto o-mail: pmc|icit@gmail.com, ou por peticao dirigida
ou protocolada no enderoco Avenida Edilberto Frota. 1821 — Planalto - CRATEUS -Coara.
14,3 - Cabera ao Pregoeiro, aoxiliado pelos rosponsaveis pela elaboracao deste Edital o sous anexos. docidir sobre a
impugnacao no prazo do até dois dias utois contados da data do recebimento da impugnacao.
14.4-Acolhida a impugnacao, sera deﬁnida e puhlicada nova data para a realizacao do cortame.
14.5-Os podidos do esclarootmentos roforentes a osto processo licitatorio devorao ser enviados ao Pregoeiro. ato 03
(trés) dias Uteis antoriores a data dosignada para abertura da sessao publica. exclusivamento por meio eletronico via
intornet. no ondereco indicado no Edital.
14.6-O progoeiro rospondora aos podidos do esclarocimentos no prazo do dois dias Litois. contado da data do
recebimento do pedido. o podora requisitar subsidios formais aos rosponsavois pela etaboracao do edital o dos anoxos.
14.7-As impugnacoes o podidos do osclarecimeritos nao suspondem os prazos provistos no cortame.
14.7.1-A concossao do ofoito susponsivo a impugnaoao o medida excopcional e devera ser motivada pelo pregoeiro.
nos autos do processo do licitacao.
14.8-As respostas aos podidos do osclarecimentos serao divulgadas polo sistema o vincularao os participantes e a
adrninistracao
4‘
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-15.1 - As normas que disciplinam
osto Pregao
interessados dosde que nao comprometam o intoresso da Administracao a ﬁnalidade e a soguranca da contratacao.
15.2 - A licitante é rosponsavol administrative, civil o penalmento pela fidolidado e Iogitirnidade das intomacoes o dos
documentos apresentados em qualquer fase desta ltcitacao:
15.3 - lndependontemonto do declaracao exprossa, a simples participacao nesto certamo implicara na acoitacao plena
das condicoos ostipuladas no presento edital o submissao as normas nelo contidas.
15.4 - O desatendimonto do exigéncias formats nao ossonciats nao implicara o afastamento do licitante. dosdo que seja
possivel a aforicao da sua qualiﬁcacao o a oxata comproensao da sua proposta. duranto a realizacao da sessao publica
do Progao.
15.5 - E facultada ao Pregoeiro ou a autoridade compotento, em qualquer fase da li'citar;ao_ a promocao do diligéncia
destinada a osclarecer ou complomentar a instrucao do processo.
15.6 - A autoridade competento podora revogar a licitacao por razoos do intoresso publico decorrorites do tatos
supervonientes dovidamento comprovados, portinento e suﬁcionto para justificar tat conduta. dovondo anula-la por
ilegalidado do oﬁcio ou por provocacao do tercoiros. modianto parocor oscrito e dovidamento fundamontado.
15 7 ~ Na contagom dos prazos estabelocidos nesto Edital e sous Aneiros, oxcluir-so-a o dia do infcio o incluir-so-a o do
vencimento. so so iniciam e vencem os prazos em dias do oxpediento da Prefoitura Municipat do Cratous.
15.8 - E vodado ao servidor dos orgaos e ontidades do Administracao Publica Estadual. inclusive Fundacoes instituidas
ou mantidas polo Poder Publico, participar como licitante. direta ou indiretamento. por si ou por intorposta pessoa, do
prosento processo licitatorio;
15.9 — A documontacao apresontada para ﬁns do habilitacao fara pane dos autos da licitacao o nao sera devolvida ao
proponents;
15.10 - Aos casos omissos aplicar-so-ao as demais disposicoes constantes da Lei Federal n° 1052072002. do Decreto
Federal n° 1002412019 e as normas do Lei n° 8.666193, com suas postoriores alteracoes;
15.11 - O rosullado deste Pr osera publicado na forma da sua divutgacao.
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1. OBJETO: CONTRATAQAO DE SERVIQOS QE LOCAQQO DE VE|CULOS_DEST|NADOS A0 TRANSPORTE
ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAQAO DO MUNICIPIO DE CRATEUSICE.
2- JUSTIFICATIVA

2.1. A prestaoao dos sewigos justiﬂca-se pela necessidade de fornecer Iransporte escolar para os aiunos da redo
pubtica do ensino do Municipio de Crateus, vtsando a efetivaqao de programa suplementar de acesso 3 escola.
consistente no servtgo de transporte escolar nas Iocalidades necessitadas coniorme Rotas em anexo. Trata-se de uma
observancia e de cumprir o que é estabelecido na Constituioao Federal. uma vez que eia dispoe que é dever do estado
para cumprir com a educaqao fornecer serviqo de Iransporle escoIar em todas as etapas da educagéo basica em
atendimento ao educando. conforme art 208°. VII da CFI88 e ad. 4“. VIII da LDB e art. 54. VII do Estatuto da Crianga e
do Adolescenle
3 - FUNDAMENTO LEGAL;
3.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de senrigos comuns de que Iraia o art. 3° inciso II do Decreto
FederaI n°. 10.024. de 20 de setembro de 2019, por possuir padroes de desempenho e qualidade objetivamente
deﬁnidos. mediante as especiﬁcaooes usuais de mercado. podendo. portanto. ser Iicilado por meio da modalidade
Pregéo. na sua forma eletromca.
3.2. Os servigos. objeto da presente Iicitagao. caracterizam-se como do natureza comum, tendo em vista que sad
geraImente oierecidos por diversos prestadores de servioos e faciimente comparaveis entre si. de modo a permitir a
decisao de contrataqao com base no menor preoo, por meio de especiﬁcaooes usuais praticadas no mercado.

4. TIPO oz LICITAQZIO
4.1- MENOR PREQO POR ITEM.
5. MODALIDADE DE LICITAQEO
5.1~ Pregéo Eletronico.
6. DOTAQRO ORQAMENUIRIA
6.1~ As despesas decorrentes da contrataqao do objeto desta Iicitaoéo correrao a conta das dotaofaes or:;amenIarias*
01.08.08.12.3610231.2032 - 1 123000000 - 1 111.0000.00- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR I
01.08.08.12.362.0241.2033 - 1 125000002 - 1 111000000 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ~
ENSINO MEDIO 1' 01.1515.12.361.0231.205? - 1 113000000 ~ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% I 0108.0812.36B.0037.2034 - 1 125000001 - MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO I 01.08.0B.12.368.0037.2.008 ~ 1.200.0000.00 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAQPIO I 01.08.0B.12.361.0231.2.118 - 1.125.0000.01 - MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS I’ CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO. ELEMENTO DE DEPESA:
3.3 90.35.00 e 3390.39.00.

7- DOS VEiCULOS E MOTORISTAS:
7.1. As Pessoas Juridicas e Fisicas deverao alender ao disposto nos artigos 136. 137 e 138 do Codtgo de Trénsito
Brasileiro (CTB).
O veiculo deve gossuir:
:3 Cintos do seguranoa em boas condigoes e para todos os passageiros
Uma grade separando os alunos da pade onde ﬁca o motor
- Seguro contra acidentes.
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Registrador de velocidade (tacogratol. que e um aparelho instaiado no painel do veiculo que vai registrantT6"€
velocidade e as paradas do veiculo em urn disco de papel. Os discos devem ser Irocados todos os dias e guardados
pelo periodo de seis meses. porque serao exibidos ao Detran por ocasiao da vistoria especial.
Apresentaoao diferenoiada. com pintura de faixa horizontal na cor amarela nas Iaterais e traseira, contendo a paiavra
Escolar na cor preta.

7.2. Todo veiculo que transpona alunos deve ter uma autorizaqao especial, expeclida pela Divisao de Fiscalizaqao de
Veiculos e Condutores do Detran ou pela Circunscrioao Regional de Transito (Ciretranl. A autorizaoao dove estar fixada
na parte interna do veiculo. em local visivei.
Y 3. Além das vistorias nomtais no Detran. o veiculo que transpona alunos precisa fazer mais duas vistorias especiais
{uma em janeiro e outra em julho)_ para verificaqao especiﬁca dos itens de seguranga para transporte escolar.
7.1.2. OS VEiCULOS DEVERZIO ATENDER OS SEGUINTES CRITERIOS DE ANTIGUIDADE:
7.1.2.1. N0 ano de 2020:

-10 (dez) anos para van. onibus e micro-onibos.
1'11 .22. Os veiculos deverao ser identiﬁcados conforme previsto no Codigo de Transito Brasileiro.
Ur

?.1.3. DOS IIIOTORISTAS:
7.1.3.1. Os motoristas dos veiculos afetos a execuqao do servioo deverao ser habititados com qualificaoao para 0
transporte escotar nos termos da determinagéo do Codigo de Transito Brasileiro, devendo satisfazer os seguintes
requisitos;
a) Estar em boas condiooes de saude:
b) Tet idade superior a vinte e um (21) anos:
cl Possuir Carteira Nacional de Habilitaoao — CNH Categoria "D";
d} nao ter cometido nenhuma iniraoao grave ou gravissima. ou ser reincidente em infraqﬁes medias durante os doze
Iiltimos meses;
e} ser aprovado em curso especiaiizado, nos Ierrnos da regulamentagao do CONTRAN;
I) O motorista do transporte escolar devera estar com as vestimentas adequadas para a prestaoao de servioos com
qualidade e seguranga, nos termos do Codigo Nacional de Trartsito.
g)Ter sido submetido a exame psicotécnico com aprovagao especial para transporte de atunos.
h)Ter se formado em curso de Formaoao de Condutor de Transporte Escolar.
i) Possuir matricula especiﬁca no Detran.

YI-'

Fonte: Guia do Transporle Escolar - Pubiicagao conjunta do FNDE e Ministério Ptlblicoz COPEDUC a Comissao
Permanente da EducaqaoIGNDl-I - Grupo Nacional de Direitos HumanosI'CNPG - Conselho Nacional de Procuradores
Gerais
8. ESPECIFICAQOES DOS ITENS, QUANTITATIVOS E VALOR MEDIO
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GROTA I cameos (IDA E votrm - {VAN ~ M]
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SANTA TERESINI-IA A cameos. ACESSO QWLOMETRO
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REGULAR: CARROQAL. PEDREGULHO E ASFALTOl.

.215’-15.Ll.
,i
-2 ,
} 66415-IRAPUA I CRATEUS - {IRAPUA I CRATEUS
.
{IDA E vouai (MICRO?ONIBUS-M) IRAPUA.
‘0 J0 A 0, OUILOMETRO 29455
3.96
2 POCINHOS, aott VISTA, JARDIM. SA’
VARZEA GRANDE. PATOS sons A cameos. VICE
_ _E VERSA. AQESSO REGULAR: CARRO§Al_.___
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IPEDREGULHOEASFALTO)CAP.24L}

I

66419-Ar;uDE Dos sERvoI_os I CRATEUS (AGDDE Dos SERVOLOS I oRArE0s (IDA E VOLTA (VAN - r) AGIIDE DOS SERVOLOS. BEBIDA NoiIA. QUILOMETRO
I PATOS. IIIILA. MARIA JOSE. L. FILHO. REGINA
PACIS. vivE E vERsA. ACESSO: GARRGGAL E
A_S__FALTO) GAP. CAP.15LL _

I

I 5

I
I

66422-LAGOA DAS PEDRAS I‘ CRATEUS - {LAGOA
DAS PEDRAS I’ CRATEUS {IDA E VOLTA) (MICRO?ONIBUS-T} VILA GOMES, LAGOA DAS
PEORAS, TAMBORIL. VILA TUNGA, BEBICA LAGOA OUILOMETRO
DO JUAZEIRO. PATOS COLEGIO REGINA PACIS
(ACESSO REGULAR: CARROQAL E ASFALTO} CAP.

6
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VELHO Dos RoDRiGos. AGuAs DEI.As. DoM OUILOMETRO
LUGAR. i=Ar0s.Esc. LGRENGG FILHO, COL.
REGINA PAoIs. VICE E vERsA. (AcEsso REGDIAR;
__cARRor;At, ATGLAMENTG E AsI=AI_To) CAP. 44L}_ T
66425-SANTO ANToNio I CRATEUS - (sANro I
I
ANTONIO I CRATEUS IDA E VOLTA - (ONIBUS INTEGRAL) SANTO ANTONIO, CURRAL \.I'ELI-IO DOS
RODRIGOS. DOMINGOS PEREIRO. AGUAS BELAS. OUILOMETRO
PATOS, LICEU, LIONS. ESC. LOURENQO FILI-IO.
VICE E VERSA. IACESSO REGULAR: CARROOAL,

_ _jE@E@iIIoEAsFIgrgLcAI>.24L) _

I L

I
AI

I

' 0../I
I

3,96

_

38.96144

__|___

_
I

16576

3,65

16125

i E

66423-SANTA MARIA I CRATEUS - (sANTA MARIA I
CRATEUS (IDA E VOLTA) - (ONIBUS - INTEGRAL]
sANrA MARIA, RECANTO. EsrAGAo, CAJAZEIRAS.
LAGOA DAs PEDRAS, RErIRo, PAros A CRATEUS QUILOMETRO 23220
vIcE E vERsA. (AGEss0 REGULAR GARRGGAL E I
I
ASFALTO) GAP. 24L] _
_
‘
L
66424-SANTO ANTONIO I CRATEUS_- (SANTO
ANTONIO I cRATEus (IDA E VOLTA) (oNIaus - ti
STO. ANTONIO Dos AZEVEDO. slio JOAO. CURRAL

\ ~.

~

E 13* 1
66420-CACIIIIIBA DA Rot;A I CRATEUS - {CACIMBA r E
DA R0t;A I CRATEUS (IDA E VOLTA) -(\IAN- T), BOM
TEMPO. CACIMBA DA Ro(;A, TAPERA. c Dos
PINTOS, ALI/OREDO, GADO BRAVO, AGUA
BRANCA. RosARIO. MARRECOS_ RosARIo. ALTO OUILOMETRO 26949
ALEGRE. KM 15, KM 10. BORGES, KM 10. REGINA
PACIS. CARLOTA COLARES. MENIN0 JESUS DE
PRAGA. LIONS. VICE E VERSA. (AcEss0 RIACHO.
GARROGAL E ASFALTO) CAP. 160

b'

\I

I

---I-~
I
66418-TAPUIO I CRATEUS - (TAPUIO I cRATEus
(IDA E VOLTA} (MICRO?ONIBUS - M) TAPUIO.
FILOMENA, BR 226. LOURENOO FILHO. REGINA OUILOMETRO 9839
PACIS. VICE E VERSA. ACESSO PEDREGULHO.
CARROQALEASFALTO_.) CAP. 20L)
_ _V
.___.___

3

I1

I

16082

16082

_

62602.40

— ~ E E9
3,55

'
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3,96
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I 66426-ASS_IS I CRATEUS - (Assis I CRATEUS (IDA E
VOLTA) {ONIBUS - r) Assis. BARRA Do Rio.
IMDDIIDIM. CURRAL IIELI-I0. DAE. CIDADE 2000.
ESC. LOURENCO FILI-IO. REGINA PACIS. OUILOMETRO
LIoE0.vIoE E vERsA. (AoEsso REGULAR:
, GARRDGAL. PEDREGULI-IO
E AsEALro;
QAP. 44L)I-~
E
I
66427-CACIIIIIBINHA I CRATEUS
- ICACIIIIIBINHA
I
IoRATE0s (IDA E VOLTA) (ONIBUS - INTEGRAL}
IGAGIMEINIIA. MDNTENEDD. JUAZEIRO. MONTE
|NEBO. SANTA MARIIIA. CAJUEIRO. sARREiRos. OUILOMETRO
I INCHUI. sEsIDA No\IA. PATOS. vILA GRAGA LICEU.
LIONS. cot. REGINA PACIS. VICE E VERSA.
(AcEss0 REGULAR: GARRDGAL. PEDREGULHO E
ASFALTO) CAP. 44 L)
66428-SANTANA I CRATEUS - (SANTANA I
CRATEUS (IDA E VOLTA} (ONIBUS ~ INTEGRAL)
SANTANA I. sANrANA II. BARRA D? AGUA. AREIA
BRANCA. CARRAPATEIRA, BARRA Dos sIMEAo.
BARR-A Dos BONFINS. uMDuRANA.. DARRA Dos
DUTRAS, REALEJO. cuRRALINIIo.. REALEJO. QUILOMETRO
ALGoDoEs. sAo RoMAo, BR 404. LICEU.
GoNzAGA MOTA. LouRENo0 FILHO. REGINA
PACIS. VICE E ‘IIIERSA. (ACESSO: TREPIDAGAD.
RIADIIDIAGIIDE. PEDREGULHO. ATOLAIIIIENTO.

19286

4,63

A

.H".'I.'.’.I'.'.fI‘-

_,
. _‘____f_,

89294.18

All

28019

4,63

23091

4,63

129.7219?

I

106911.33

I

83I’8.I=T9II..QI5I?EiLU”_gE-L_-LL-__-

13

14

66429-SANTANA I cRATEt'Is - (sANrANA I
CRATEUS (IDA E VOLTA} - (VAN - M) SANTANA I E Ii.
ASSENT. IIARGINI-IA. CORREDORES. PURGA DE
LEITE. RUBIIIII. PATOS. LICEU. Esc. GONZAGA DIIILOMETRD 16260
MOTA. LIoNs. COL. LDRENGD FILHO. REGINA
PACIS. vIoE E VERSA. (ACESSO: ATOLAMENTO E
DEsLI;AMENI'o. ASFALTO.) CAP. 16 L)
_
66430-PAPOC0 I MONTENEBO - (PAPOCO I
MONTENEBO (IDA E VOLTA) - (MICRO?ONIBUS - N}
AssENr. SANTA. EIAIxIo. VILA TARSIS. BAIXIO. QUILOMETRO I 12148
SANTANA Ii. SANTANA 1. A MoNrENEso.vIcE E
VERSA. (AoEsso COM DEsLIzAMENro E sERRA.
fII_1O_LAMENTO.) CAP. 24L)

3.65

66 722.00 '

3,96

48106.08

I

.

E

15

66431-ESCONDIDO I MONTENEBO - (ESCONDIDO I
MONTENEBO (IDA E VOLTA} (MICRO?ONIBUS - N}
ESCONDIDO. BARRO VERMELI-IO. BAIXA FUNADA.
STO. ANDRE. CAJUEIRO. ASSENT. CAJUEIRO. OUILOMETRO
ESTAQAO. CACIMBINHA A MONTENEBOVICE E
VERSA.
(ACESSO
REGULAR:
CARROQAL.
DESLIZAMENTO.) CAP._24Ll

12582

16

66432-DARRA D? AGuA I REALEJD - (BARRA D?
AGUA - REALEJO IDA E VOLTA] (VAN - N) BARRA D?
AGUA. ALTOS Do CLEMENTES. AREIA BRANGA.
CARRAPATEIRA
Dos
PRuDENoios.
CARRAPATEIRAS
Dos
GoNGALvEs.
CARRAPATEIRAS Dos PRUDENCIOS. BARRA Dos
BONFINS. LAGOA DO MEIO. DMDDRANA.

21135

QUILOMETRO

7

3,96

_?

49824.72

E5
3,65

7

?T.142,T5
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PREFEITURII
05
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RATEUS

I-1' -.I.I.=.~.@.53g*
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'

\O An
_ 0

I

A}0

O50

IDMDIIRANA II. PE DO MoRRo. ESC. sAMuEL'

“P

LINSIREALEJO. VICE E VERSA. {ACESSO:
ATOLAIMIENTO E DESLIZAMENTO.) CAP. 16L)

ii’664:IsTP7EW€ITHITREAL'E.Io' - (PENDENCIA I

REALEJO (IDA E MDLTA) - (VAN - N) PENDENGIA.
CAJUEIRO. CURRALINHO A ESC. SAMUEL LINsI
REALEJO. MIoE E MERsA. TRAJETO COM MIIITA
@REGuLIIQ.)_(_:AP.1§g_ _
66434-OLHO D? AGuA I REALEJO - (OLHO D? AGLIA
I REALEJO- (IDA E MoLTA) - (MAN _ N) OLHO
D'.>AGuA. JATOBA. LooAL I. sAo BENTO.
CAJUEIRO. CURRALINI-IS. ESC. SAMUEL
LINSIREALEJO. VICE E MERsA. (ACESSO: GDM

%

QUILOMETRO

5375

3.65

19618.75

*2

OUILOMETRO

9761

3,65

35627.65

OUILOMETRO

13550

3,96

53658.00

12432

3,96

49230.72

OUILOIMIETRO

7439

3,65

27.152.35

OUILOMETRO

10753

3,65

39248.45

6923

3,65

25268.95

58$II8N.TE_PEI3.IB I5.G.III:LIQ;I..§I8.F’I. 152'-I

66435-QUIRINO I POTY - (ouIRINo I POTY DLIIRINDI
POTY (IDA E MDLTA) (MICRO?ONIBUS - N)ouIRINo. PALHA IMIARELA; FEIJAO. BARRA Do RI0.
sANTo ANTONIO. FEIJAO. BANANEIRA. CIGANA.
sAo JOAO. VARZEA DA PORTA. .IuA. VARZEA DA
PIORTA. A EscoLA Do POTY. (VICE E MERsA.
(AQESSO ALAGADisso E RIAoIIIo)_oAP. 24L)

66436-CABACAS I POTY - (CABACAS I POTY (IDA E
VOLTA) - (MICRO?ONIBUS ~ N} ASSENT. PADRE
ALFREDINI-IO. POEIRA DA ONCA. CABACA5. OUILOMETRO
CURRALINHO. BUOUEIRAO. A ESC. DE POTY. VICE

, E MERsA. (AcEss0 TREI=IDAGoEs)_GAI1 24L)
66437-ASSENT. sAo ooN(;ALoI AssENT. sAo
.IosE - (AssENT. sAo GDNGALDI AssENT. sAo
JOSE IDA E MDLTA) (MAN - N) ASSENT. sAD
21'
GDNGALD. RETIRD I E Il. Esc sAo JOSE. VICE E
MERsA. (AcEsso RGULAR: RIACHO. cARRooAL).
CAP 15L)

§-v

66436-LIcEuIAssEi~IT. sAo .IosE - (LIcELIIAssENT
sAo JOSE IDA E MDLTA) (MAN - T) LDIJRENGD
-FILHO. LICEU. PEDRA PRETA. KM 26. KM 16. A ESC.
Do AssENT. sAo JOSE. VICE E MERsA. (ACESSO

'7

_

RGDLAR ASFALTO. GARRDGAL). CAP. 15L)
,_
Issliés-EsTREITo I IDIAPABA - (EsTREiTo I
IBIAPABA. (IDA E VOLTA - (VAN - _N)_ ESTREITO.
ALTO BONITO. PESOUEIRO. TRAPIA A IBIAPABA. QUILOMETRO
VICE E VERSA. ACESSO PESSIMOI PEDREGULHO E
ATOLAMENTO E PLANALTQJ7 CAP. 15 L)
_

_ _

é

kw4-

PREFEITURII
DE

6559;;

I

I

0, 49 _¢_-,0

...,..=

1

W
-

Faaendo

Mats

P61 Vocé

Q

_.,,Li'.@‘,',.‘,1‘;"_,»
'

I66440-sAo PEDRDIGABEGA DA DNGA -(sAoI
.
IPEDRGIGAEEGA DA DNGA IDA E VOLTA) (IVIICRO?ONlBUS - N) sAo PEDRD. RETIRANA.
ITIRIRIGA. RETIRANA. ASENT. sANTo AMARD.
24 ,LoGRADoURo. BATATEIRA. GRDA, BATATEIRA. DUILDMETRD 16656
GALDEIRAD DE GIMA. RABADA A CABECA DA

|

)

-

AAII_NIcII>igI

'

'

-

‘ONCA. VICE E VERSA. (TRAJETO COM DIFICILI
ACESSO. ATOLAMENTO E BOA PARTE COM

I

_,

3.96

)

I

74669.76
'

)DEs_Li;IAMENTo)G_AP._ 24L)
_ __ _ _ _
A
__
66441-cA.IuEIRoIcRATEt'Is - (CAJUEIROICRATEUS
|(IDA E VOLTA) 2 (MlCRO?ONIBUS ~ INTEGRAL)
CAJUEIRO. GURRALINI-Io. REALE.io. BARRA Dos
- ROMAO,
~ BRI QUILOMETRO
.
| 25 DUTRAs. REALEJO, ALGooEs, sAo
I,I mas I 3'96 I

__

T

68369.40

404. LICEU. GONZAGA IVIOTA. LIONS. LOURENCO
FILI-IO. REGINA PACISI CRATEUS. VICE E VERSA ? (
ACESSO REGULARLCARROCAL. ASFALTO). CAP. 31

II

P’

66442-SALGADO I cRATEus - (sALGADo I
|CRATEUS (IDA E MDLTA) (MlCRO?ON|BUS - M)
26 SALGADO. oUEIMADAs. LAGoAs. xAMIER_ A QUILOMETRO
GRATE0s. MIGE E MERsA. (AcEsso RGULAR:
GARRGGAL E_AS_EAI.TO} GAP. 31L)
_ Y
68443-BESOUROIIBIAPABA - (sEsoURoIIsIAPAsA
(IDA E MDLTA) - (MAN - N) aEsoURoA Esc. DE
27 IDIAPAEIA VICE E VERSA. (AGEsso REGULAR QWLOMETRO

16297

3,96

4945

3'65

18925

3.96

‘"35

3'55

I
64536.12 I

16040.26 I

i6|3E0§&l.Q5E¢. I 5|-I

‘66444-.IERIGo I oRATEUs -(.IERIGo I CRATEUS (IDA
E MoLTA) - (MICRO?ONlBUS - M) JERICO. GAGIMDA
26 Do MEio. BOM JESUS. RETIRD. CRATEUS. MIGE E QUILOIMIETRO
VERSA. (AoEsso REGULAR GARRDGAL.
__
PEDREGULIIDEAGPALTD)GAP,24L) , , f
'66445-MOSQUITO I IBIAPABA - (MosoUiTo I
29 IIBIAPABA IDA E MoLTA) - (MAN. N) MOSQUITO A
IBIAPABA MIGE E VERSA. (AGEsso REGULAR) CAP I QUILOMETRO
~.,._.

I

__12LI

'

;_

M

_

,_

W

_

P _ ;.

REALEJO A sEDE. MIGE E MERsA (AGEsso
GARRDGAL. ALPALT0) GAP. 44 L)

-_ T6644?-ANCGIICO I CURRAL VELHO - (ANGIGD I’
I
' 31
I

__

_ I@I“II'?E§I°ILl.I3AE;IiI.

t

(

_

398180.00

"53

f

CURRAL VELHO (IDA E VOLTA} - (VAN - MIT)
ANGICO. BARRA DO RIO. RECANTO DO POCO
DANTAS. BARRA DO RIO. CURRAL OUEIMADO. QUILOIVIETRO
MODUBIM. A CURRAL VELHO. PALMARESI I A
CURRAL VELHO. VICE E VERSA. (ACESSO

14.91025

__, _ AA

66446-RDTA PARA sussTITUI<;Ao Dos ONIBUS
IAMARELD. ouANDo I-IouMER NEcEssIDAoEs.(RDTA PARA sUssTITUIr;Ao Dos ONIBUS
AMARELD. o_UANDo I-IOUVER NECESSIDADES. (IDA .
E VOLTA) (ONIBUS - MIT) TUGUNs. oUEIMADAs.
3° POTY. GURAL Do MEIO. GURRAL VELHO. QU'LOMETRO 86°“
IARDIiMi.sAo JOSE. sEDE.LAGoA DAs PEDRAs_,
,
sANToANToNio. PATos. coRREDoREs. PATos.
I

74.9-43.00

)

I

.

,

13029

3.65

47 555.85
I

,

{I

_ _; _

___I

PREFEIIUIIA
DE

I

-
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..->'..‘?._:;__.,.,

IIAIII
im I6 iI=I—

66448-SAO FRANCISCOI CURRAL MELI-Io - (sA0
,
FRANCISCOI GURRAL MELI-Io IDA E MDLTA) - ( MAN
32 - MIT) sAo PRANoIsGo FAZENDA NENZE. BR 404. DUILDMETRD 9116
(DATE. GURRAL A GURRAL VELHO. MIGE E MERsA.
-_ -IACESSQ B0M;@AR.F?9_9.ALEA$.FALT9J I3APII5.Ll..- L
766446-AGUA BOA I GURRAL MELI-Io - (AGUA BOA I
CURRAL MELIID ( IDA E MDLTA) ?(VAN - MIT} - AGUA
) BOA. cAsA NOVA. BARRO VERMELI-IO. LAGOA DAs
_
33 PEDRAs Dos RODRIGUES. MDRADA NDMA. DUILDMETRD 23111
MITDRIA A CURRAI. VELHO. VICE E MERsA.
AcEsso GDM PEDREGULHO. DESLIZAMENTO E
,
AsPALTD)_.GAP.16 L.)
A A
_
A
6 86450-IIIIONTE sINAis I CURRAL Do MEID - (MONTE 6
"
|
sINAis I GURRAL DD MEIO (IDA E VOLTA) -I
I
(IVI1CRO?ONIBUS _ MIT) MONTE sINAIs. VIA
34 VARJOTA. AGUDE Dos 6ARRosos._MARzEA DA OUILOIMIETRO 11132
___,
PALHA. sERRA DA GENDRTE. sIMIAo I E II A
GURRAL DD MEID. MIGE E VERSA. (TRAJETO COM
PEDREGULHOS. ALAGADiGos, sERRA E RIAGIID.)
I
.CAP<2€I.LJ
. _ _._ _.
66461-AssENTAIIIENTD PAI.MAREs I I GURRAL Do
MEID - (AssENTAMENTD PALMARES I I GURRAL DD

I I

-

I-1
PMAI I33;.
>

-- If
3.66

33273.40
L

3.66

66646.16
T"

3.66

67.64212

_ _- _ _

MEID (IDA E MDLTA) - (IVIICRO?ONIBUS - MIT)

36 AssENTAMENTo PALMARESIACURRALDO MEID. QUILOMETRO 13426 I 3.66
63163.00 '
|VlCE E MERsA. sERRA DA EMBURANINHA A
,
GURRAL Do MEIO. VICE E MERsA. (TRAIETD GDM
I
,
I
__ LRIAACHO.§ERRA_ATOLAItjENTO.)_CAP.24L) _
_
66462-I=AzEI~IDA TETEU I GURRAL Do MEID I
(FAZENDA TETEU I GURRAL DD MEID (IDA E
36 VOLTA) - (I<DMsI -MIT) FAZENDA TETEU. sANTA OUILOIMIETRO 13916
3,23
46136.26
|
TERESINHA. JATOBA A GURRAL Do MEID. VICE E
,
AMERsA.(AGEssD ATDL,AMENTD)§Ag._1gL_A_A
__
'
66463-LIDERDADE I JARDIIIII -(LIBERDADE I JARDIM
(IDA E MDLTA) - (lMIICRO?ONlBUS-MIT) AssENT
‘

\_

_

ii.

E

.

LIBERDADE. FAZENDA BOA VISTA, RIACHO DOS

37 GAMPDs. DIMIsAo. sATURNo. RIACHO Dos DUILDMETRD. 36444
3,66
120666.24
PoRcDs. sATURNo. GAsADDs A JARDIM. VIVE E
‘
I
MERsA.
(AGEssD
DE
PEDREGULI-IO.
(DESLlZAMEN'[OERlAC_HO.) GAP. 24 L ) _
_
F
TE "* _"'
I 66464-MARZEA DA GRDTA I JARDIIIII -(VARZEA DA
'
|
GRDTA I JARDIIMI (IDA E MDLTA) (|VIICRO'?ON|BUS
I

A

sAo .JOAO_ PAz. GANAPD A JARDIM. MIGE E MERsA.
_I*61QE_SsOI6*I:AGI6IDIQOi__I6_\SF!6I_I:TOILCI6\P-29LL

_

T-

_

if A

+ é

A

I66466ALDEIA I JARDIIIII -(ALDEIA I JARDIM (IDA E
'
‘
MDLTA) A (MAN - MIT) BELEM. sANTA TEREsIN€A.)
VIA PLANALTO. sANTA TEREZINHA. BEL M.
A66 AGAMPAMENTD.MAIA.sAo.IoAo.MAIAAJARDIM.I66'L6M6TR6 16666
6'66
6666666 VIVE E MERsA. (AGEssD DDM ALAGAMENTD.
A
|
AAsI=AI.To.)cAP.1A6L)
_ _ _ (_ _ A)
4
TE I
6,2
r’

\_

I

T’

Fﬁerzmmn
aa
pr-1

I

_,,.->_-A-."0

-.2-,-_---.'-'*-1-~¢_

>.sA¢<;,§Z5-3

:-

rn:"'(-l'

.

/3-(1
I

40

41

42

43

—->--A

66456-CACIMBA no MEID I POCINHOS - {CACIMBA
00 MEIO I POCINHOS {IDA E VOLTA) - (VAN - IWT}
CACIMBA no MEIO, IRAPUA . FAZ. GAVIAO. JERICO. OUILOMETRO
IRAPUA DE CIMA, GROTA DA COBRA, IRAPUA DE
CIMA. A POCINHOS. VICE E VERSA. ACESSO
CARRQ§JAL,_TREPlDA(}AO). CAP. 1s L. 1

66457-IRAPUA I POCINHOS - (IRAPUA .1 POCINHOS
(IDA E VOLTA) '2 (VAN - N) IRAPUA. OITICICA.
IRAPUA, IRAPUA DE CIMA, GROTA DA COBRA.
IRAPUA DE CIMA_ A POCINHOS. VICE E vERsA
ACESSO CARRO§ALfTREPlDA(;AO.). CAP. 15 L)

35002

3.65

_r

I

127757.30

I
OUILOMETRO
I-7

3,65

40 102.55

36138

3,96

143106.48

I

r

66458-MARRECOS I ASSENTAMENTO SAO JOSE {MARRECOS I ASSENTAMENTO SAO JOSE [IDA E
VOLTA} (MICRO ?ONlBUS - MIT) MARRECOS, CASA
DA FAZENDA, GRACIOSA, JUA, BELA VISTA. GADO OUILOMETRO
BRAVO. BOM ROSARIO, AGUA BRANCA. KM 15.
SANTA MARIA, LOCAL, 1 LOCAL 2. KM 15. ASSENT.
SAO JOSE. VICE E VERSA. (TRAJETO COM RIO.
CARROQAL E TREPIDACAO.) CAP. 20 L)
66459-SANTIAGO I ASSENTAMENTO SAD JOSE (SANTIAGO I ASSENTAMENTO SAO JOSE (IDA E
VOLTA} - {MICRO ?ONlBUS - MTTINI CAMCIMBA DO
MEIO, BOM JESUS. RIACI-IO FECHADO. BOM JESUS.

SANTIAGO 1, MARINHEIRO, SANTIAGO |. ASSENT.
DOM FRAGOSO, SANTIAGO 1: (MIT) A

10987

I

OUILOMETROI

3?561

3,96

148141.56

_

>

36120

3 65

13‘I.83B,00

3,65

69280.65

'ASSENTAMENTO sA0 JOSE. CACIMBA no MEIO.

BOM JESUS. RIACHO FECHADO. som JESUS.
;sA:~mAe0 1, MARINHEIRO. RETIRO | RETIRO || A
ASSEN. sA0 JOSE. (VERSA TRAJETO com RIO.

I

I CARRO AL E TB_E_IﬂDACQ_E_S_) CAP. 24 L )

44

_>

I

'6646D-EDEMIASSENT. sAo JOSE - {EDEM!ASSENT.
sA0 JOSE (IDA E VOLTA) - (VAN - MITINI EDEM.
VALENTE. GADO BRAVO, BELA VISTA, MARRECOS.
BOM ROSARIO. ALTO ALEGRE. KM 15. (M) '2 EDEM,
VALENTE. GADO BRAVO. ALTO ALEGRE, KM 15 In QLHLOMETRO
?EDEM. VALENTE, GADO BRAVO, BELA VISTA.
GRACIOSA. GRACIOSA ll, GRACIOSA. BELA VISTA.
MARRECOS. BOM ROSARIO. ALTO ALEGRE, KM 15
A ASSENT. SAO JOSE. VICE E VERSA {ACESSO

CARROCAL.) CAP. 15 L)
_
_
‘ 6646TlKM 2s I AssE_|~iTAmEmo sAo José -(KM 26 I
ASSENTAMENTO SAO JOSE {IDA E VO1_TA)~ {VAN 45

_ _

7_

_ﬁ

MIT] KM 26. KM 25, CAJAZEIRA. ADAO, PEDRAI OUILOMETRO

18981

_

PRETA, KM 15, A ASSENTAMENTO SAO JOSE. VICE
E VERSA. ACESSO
CAP.’ IS L L“,
66462-NOVILHA BRAVA I CANTO DOS PINTOS [NOVILHA BRAVA I CANTO DOS PINTOS (IDA E
VOLTA) ~ (VAN - MIT) NOVILHA BRAVA, BOM TEMPO.
46

._

-

BARRA DOS PORFILHOS. BARRA. BARRA DOS OUILOMETRO
PORFILHOS. JUA, GROTA DO BOI. PARELHAS.
TAPERA. A' CANTO DOS PINTOS. V! CE E VERSA .
IIACESSO COM R_I_Qi~PgREGULIfIOS.} CAP. 15 I_)_

31287

_

I

3,65

_ _ ¢ _

I
-

I
5:

114.19“/.55
|
_ _ if

E

1w=

P=:FE|*u=*A
0:

F

(

.1:-‘f."‘?-5»Z‘.'==>,_
.

1

O

I "
47

48

y

M KN *-Q

'66463-EDEM I CANTO Dos PINTOS - (EDEM I
CANTO Dos PINTOS (IDA E VOLTA) - (VAN - MIT)
EDEM. VALENTE. GADO BRAVO, LAGOA DAs
GROTAS, BELA VISTA, GRACIOSA. JUA, ARVOREDO
A CANTO Dos PINTOS. VICE E VERSA (M) - EDEM. QUILOMETRO
VALENTE, GADO BRAVO, LAGOA DAs GROTAS.
BELA VISTA GRACIOSA, JUA. LAGOAS. GROTA
VERDE. LAGOAS. ARVOREDO A CANTO Dos
PINTOS. VICE E VERSA (D. (AcEsso
REGLJLARIALAGADICOS) GAE. 15_L,),

30229

66464-TAMBORIL I SANTO ANTONIO - (TAMBORIL I
SANTO ANTONIO (IDA E VOLTA) ? (VAN - MIT}
TAMBORIL, PREGUICOSO. SOMBRA, VARZEA
OUILOMETRO
REDONDADA, TETEU A ESC. SANTO ANTONIO.
I VICE E VERSA. (ACESSO DE ALAGADICOS I CAP. 12

19359

‘(LI

ME

-

3,65

51

52

SITIO ESCURO II. VARZEA CUMPRIDA, RECANTO. OUILOMETRO

1

FELIZ.

LEONETE,

FAZ.

_ _

19419

76899.24

“E I

7267

23472.41

OUILOMETRO

23986

87548.90

-

66469-LAGOASIINGA - (LAGOASIINGA (IDA E
VOLTA) - ( KOMBI - MIT) LAGOAS. GROTA VERDE.
BONITO. CRUZEIRO. VILA FELIZ. VILA CARNAUBAL.
CRECI-IE, ESC. DA INGAIINGA. VICE E VERSA
(ACESSO COM BASTANTE PEDREGULHOI CAP. 12‘

LI

Av

DO OUILOMETRO

IUDINHO A INGA VICE E VERSA. (AcEss0 com
BA$.TANIE,EE.l?BEG.ULH02I CAP? 1? LI Y‘S6468-BETANIAI |usA -(BETANIAI INGA (IDA E
VOLTA) - (VAN - Mm BETANIA. ORAOA,
VALADARES, VILA CARNAUBAL. GROTA DA ONDA.
CRECHE. A ESC. DA INGAIINGA. VICE E VERSA.
(ACESSO COM BASTANTE PEDREGULI-IO.) CAP 15
Q

53

VILA

57443.70

15738

;vARzEA CUMPIDA, smo ESCURO u. SIOTIO
ESCURO. BRASILEIRA. TORROES A STO. ANTONIO
VICE E VERSATRAJETO COM RIACHO E
|ATOLAMEl\IIO.) CAP. 24 L)
IE1»
‘S646?-INGA I INGA (INGA I INGA (IDA E VOLTA) (KOMBI - MIT] GROTA VERDE. BONITO. VILA
CRUZEIRO.

110335.85

70560.35

EDREG____.__ .
_
66466-AQUDE Dos SERVOLOSISANTO ANTONIO'(A(;uDE DOS SERVOLOSISANTO ANTONIO (IDA E
IVOLTA) - (MICRO-ONIBUS, MIT) 2 ACUDE Dos
SERVOLOS ||, AQUDE Dos SERVOLOS I, cumu.

50

(.

I

L
i

66465-MORRO DA LIBERALINA I SANTO ANTONIO |(MORRO DA LIBERALINA I SANTO ANTONIO (IDA E
VOLTA} - (VAN - MIT) MORRO DA LIBERALINA.
49 ITAIM.
TOMBADOR.
BARROCAS,
VARZEA OUILOMETRO
FORMOSA, ESTRELA DO SUL, A SANTO ANTONIO
VICE E VERSA. (TRAJETO COM RIACHO E
‘if
ULHOS) CAP 15L
_
___ _
I

£
. -._ _» »"'

OUILOMETRO ' 22034

'”
71 169.82

'

—

__

FREFEITURA
DE

I’

I

25-1 :1-k;'°1;
-1

I

q

1 W 2.7

A» A1 11=1—M"..1=.~.»~=~1':D2
‘I

-

in

Q

‘

D

1---1...»

66470-VILA GRAQAIPATOS - (VILA GRACAIPATOS
(IDA E VOLTA) - (VAN - MIT] VILA ORAOA.
54 CASTANHA, CONVENTO A PATOS. VICE E VERSA. QUILOMETRO
1
(AcEsso COM BASTANTE PEDREGULHO.) CAP. 15.

/

i‘

_

A.
66471-BOA ESPERANCAIESODE PATOS -(BOA
ESPERANCAIESCDE PATOS (IDA E VOLTA) - (VAN MIT) BOA ESPERANCA, BOM PRINCIPIO. LAGOA
\
| 55 DAS PEDRAS DOS AZEVEDOS. BOM PRINCIPIO, QUILOMETRO
BARRA DO VENTO. LAGOA DO JUAZEIRO, BOM‘
LUGAR. A PATOS. VICE E VERSA (ACESSO COM
._BASIANT_E PEDREGULHOLCAP. 15 L)

I
‘__

|
.
|

\_

3,55

32050.65

1'-I._

66472-RUBIMICORREDORES
-I
“
(RUBIMICORREDORES (IDA E VOLTA} - (MICRO 2
56 'or\:1sus - MIT} RUBIM. BOA DAD|vA. PURGA DE
LEITE. CORREDORES. CARAUBA A COFIREDORES. OUILOMETRO
VICE E VERSA. (AcEsso com BASTANTE
(PEDREGULI-10.) CAP. 20L)
_
1
__,
66473-ESTRELA Do NORTEICORREDORES (ESTRELA Do NORTEICORREDORES (IDA E VOLTA)
- (MICRO ?ONlBUS - MIT} ESTRELA Do NORTE.
BAIXIO. ASSENT. SANTA ROSA. BAIXIO. ALTOS Dos
57 CLEMENTES. AREIA BRANCA, ASSENTAMENTO. QUILOMETROT
» BARRA D? AsuA A ESC. DE BARRA D? AGUA. VICE
I
E VERSA. (AoEsso com BASTANTE
.PEDREouD1oic:_AP. 20 L)
A.
_.
66474-BEBIDA NOVA! LAGOA DAs PEDRAS (BEBIDA NOVA: LAGOA DAS PEDRAS (IDA E VOLTA}
» (VAN- MIT} BEBIDA NOVA. ICHUI, BARREIROS.
55 |.AsoA GRANDE. |.AooA DAs PEDRAS, EOLOAO A OUILOMETRO
LAGOA DAs PEDRAS. CRECHEI |_AooA DAs
PEDRAS. VICE E VERSA. (AcEsso com
_.oARROoAL.) CAP. 15 L)
,
_
664?5-LAGOA Do JUAZEIROILAGOA - (LAGOA Do
JUAZEIROILAGOA (IDA E VOLTA) - (VAN - Mm
LAGOA Do JUAZEIRO. FAZENDA RUBIM. RETIRO.
59

'
\

0151

BARRO VERMELI-IO. VILA TUNGA. SAO MIGUEL. OUILOMETRO
TAMBORIL. CRECHE VILA GOMES. ESC. DE LAGOA|
DAS PEDRAS. VICE E VERSA. (ACESSO COM

'_cARR_o(;AL. PEDREGULHO.) CAP. 15 1.1
_
_
I664T6-SANTA MARIAILAGOA DAs PEDAS - (SANTA E
MARIAILAGOA DAs PEDAS (IDA E VOLTA) - (KOMB1 TA A0. CAJAZEIRA, VILA

1_

25869

3.65

94421.85

8772

3.96

34737.12

'

%_ _

Sm

1
I
26821.08

336 .

I
_ _ (_ _ A
15525

3.55

56 658.95

A * E

19780

I

3.65

T

ill

.

72197.00

E

A

I

-

6° 0)o1iE5mcRhEI§:IE' ATSESEOLA DE LAGOA DAs QU""OMETRO 3974
3'23
I
PEDRAS. VICE E VERSA. (ACESSO com
__. OARROOAL. PEDRE(§QLH_O.) CAP. 12 L )_
__
W 6647?-SANTA_ mAR|A(EsTAc;Ao
-(SANTA
MARIAIESTACAO (IDA E VOLTA) - (MFIIN) SANTA
I 61 ‘MARIA. EsTAoAo. CAJAZEIRA. v|1A GOMES. VILA OLNLGMETRO mm
3'55
GOMES 11. CAJAZEIRO A ESCOLA DE LAGOA DAs
I
PEDRAS. VICE E VERSA. (AoEsso com
_ _oA1g_|§eooAL,PEDREOuLHo.)cAP.15L)
_ _ _ . ; 2 _

12.836.02

60.13010

0

i

PREFE
¢ Pi: = = -5:51..==

an-1

|!I.|I11l

0E
I

\_

- E
I66478-CACIMBINHAIMONTENEBO
.I
I
(CACIMBINHAIMONTENEBO (IDA E VOLTA) - (VAN 62 Mm CACIMBINHA. LOCAL 1. LOCAL 1|. FAVELA.
CRECHE. EscoLA. CRECHE. FAVELA, CRECHE. QUILOMETRO 5105 I
EscoLAA1oN1ENEso. VICE E VERSA. (AcEsso
_ A com OARROOAL.) CAP. 15 L )_

63

66479-CAJAZEIRAIMONTENEBO
(CAJAZEIRAIMONTENEBO (IDA E VOLTA) - (MICRO ?
ONIBUS - MIT) CAJAZEIRA. ESTACAO. SANTA]
MARIA A ESC. FRANC. ALCANTARA BARROS (M) ?
CAJAZEIRA, SEATCAO. SANTA MARIA ESCOLA
QUILOMETRO
FRNC° DE ALCANTARA BARROS, JUAZEIRO.
MONTE ALEGRE. JUAZEIRO. ROSARIO A ESC.
FRANC° DE ALCANTARA BARROSIMONTENEBO
VICE E VERSA. (ACESSO COM CARROCAL.) CAP. 24

EL)66480-SANTA
. _ E?
MARIAIMONTEBEO
64
2
55

50

5?
.

-

{SANTA
MARIAVMONTEBEO (IDA E VOLTA) (MICRO 2
ONIBUS - 11111) SANTA MARIA, rv1A1Aou|As. OUILOMETRO
SEILANDIA, A CRECHE, ESCOLAIMONTENEBO
VICE E VERSA. (AcEsso COM CARROCAL.) CAP. 24
L).
__ EM L
66481-BARRRO VERMELHOIMONTENEBO (BARRRO VERMELHOIMONTENEBO (IDA E VOLTA} (MICRO 2 ON15us - MIT) BARRO VERMELHO. BAIXA
FUNDA. ESCONDIDO, sANTo ANDRE, CAJUEIRO. OUILOMETRO
ASSENT. CAJUEIRO. A ES. FRANU’ ALCANTARA
BARROSI, CRECHEJMONTENEBO. VICE E VERSA.
.IA§E§$Q.@0M <'2.AF€RQ§L°LL.~L@AP~.2:1..L.J
. . .
166482-BAIXA FUNDAISANTO ANDRE -(5A|xA
FUNDAISANTO ANDRE (IDA E VOLTA) - (MICRO 2
Omsus - MIT) BAIXA FUNDA. BARRO vERN1ELHo.'
ESCONDIDO. SANTO ANDRE, CAJUEIRO, ASSENT. CIUILOMETRO
CAJUEIRO. A Esc. OORAOAO DE JESUSISANTO
ANDRE. VICE E VERSA. (ACESSO com OARROOAL.) |
(CAP.24L)_‘
E E
t_
66483-ROS RIOISANTO ANDRE - (RosAR|o7sANTo |
(ANDRE (IDA E VOLTA) - (VAN - 11 RosAR|o.
MONTENEBO,
PEDRINHAS.
SEILANDIA.
MONTENEBO, CAJAZEIRA VILA GOMES, LAGOA OUILOMETRO
DAS PEDRAS, VILA GOMES, CAJAZEIRA A SANTO
ANDRE.
VICE E VERSA. (ACESSO COM
.!QREQ§A'--I CAP 1.5L

566484-MONTE ALEGREIROSARIO -(MONTE
ALEGRFJROSARIO (IDA E VOLTA) - (MICRO-ONIBUS
68 - MIT) MONTE ALEGRE. CHAPADA. BOM JESUS (1.
JUAZEIRO. VILA NOVA. CRECHE. Esc LUIZ
7

‘O A ‘-

|'

XIMENES ARAGAOIROSARIO. VICE E
(ACESSO COM CARROQAL.) CAP. 28 L )

OUILOMETRO

VERSA.

16472

i_.>'_ __-,;_P@_,
_ 2

.5
..:J.‘

‘ '
3,65

‘

_._;‘T
22.286.90

I
3.96

65.229.12

I
I
3741

3.95

14814.36

____._M
I

I

|

17880

___I_ 3.96

70804.80

MM

4

17630

I

3.96

:

69814.80

I
i

13352

3,65

I

48734.80

3.96

I
|

39370.32

1 I
9942

L

‘XV

L
EDIE?
=5-:==ﬁ=\ (

PREFEJTUQ;
Q5
I

_W
(

\we *

’66485-ASSENT. SANTA ROSAISANTANA- (ASSENT.

m

\ ‘"0 A" .04‘

1--'=:~

'1

rn-.
%

f

<1\|

§AmA ROSA/SANTANA (IDA E VOLTA) - (MICRO-

omsus - M/T) ASSENT. SANTA ROSA, ALTOS nos
as CLEMENTES. VILA TARSIS, ALTO DOS CLEMENTES. QUILDMETRO
ASSENT. VARGINHA. SANTANA n, MONTE ALEGRE
A ESC. DE cm DE SANTANA. VICE E VERSA.
.
_ (Acssso com CARROQAL.) CAP. 24 L 1
(
66486-ASSENT. SANTA ROSAISANTANA - (ASSENT. '
‘
§gggQ§<§A$A~TA~A (IDA E VOLTA) ?< VAN - T/N)
.
A ROSA, ALTOS nos CLEMENTES.
7° SANTANA u. LAGES, MONTE ALEGRE A ESC. DE QWLOMETRO
cm. DE SANTANA. VICE E VERSA. (ACESSO com
g
(CARROQAL.)_ CAP. 15 L L
7
>
l
‘V

4- ~- -1-. °,_

. CARR_QQAj__.) CAP.Z15_l:_)

_

66489-CARRAPATEIRA
DOS
GONQALVESIREALEJO
-CARRAPATEIRA
DOS
GONCALVESIREALEJO (IDA E VOLTA) ? (VAN M/T)
CARRAPATEIRA DOS GONCALVES, CURRAL DAS
POLDAS. BARRA DOS BONFINS. CARRRAPATEIRA

DOS
PRUDENCIOS.
AREIA
BRANCA.
CARRAPATEIRA DOS PRUDENCIOS, UMBURANA.

18723

3.96

74143.08

16831

3,65

61433.15

3,65

41.343,55

13932

3,65

50851.80

15222

3,65

55560.30

14199

3,65

51826.35

17721

3.65

64.68155

L

66487-ILHAIREALEJO ~ (ILHA/REALEJO (IDA E
VOLTA) ? (VAN M/T) ILHA, BARRA DOS BONFINS.
1 71 BARRA DOS SIMIDES. CRECHE. ESC SAMUEL QUILOMETRO
LINS/REALEJO. VICE E VERSA. (ACESSO COM
l
CARROCALJICAP. 15 L)
_
(
66488-EENDENCINREALEJO
\
(PENDENCIA/REALEJO (IDA E VOLTA) ? (VAN M/T)
72 PENDENCIA, CACHIADO, CURRALINHO. VISTA
(ALEGRE. ESC. SAMUEL LINS. CID. DE REALEJO. QUILDMETRO
CRECHE/REALEJO“ \/(CE E VERSA. (ACESSO COM

_

-' ' A

11327
1

_
‘

QUILDMETRO

BARRA DOS DUTRAS,CRECHE, CID. REALEJO, ES.

SAMUEL LINS/REALEJO. VICE E VERSA. (ACESSO

W COM QARROQAL.-)£A.P..-1.iL)

.__

(BE-?s=i1-Die'6AEno MEIOIREALEJO - (LAGOA no
|MElOlREALEJO (IDA E VOLTA) ? (VAN M/T) LAb(l3é)é1\
no MEIO, BAIXA 00 JUAZEIRO, LAGOA GRA .
74 PE no MORRO, CRECHE, c|0. DE REALEJO. ESC. QWOMETRO
SAMUEL LINS/REALEJO. VICE E VERSA. (ACESSO
_ $_Q(_)_M cARR0<;AL, ALAGADICO) CAP. 15 L )_’
66491-OLHO 0? AGUAIREALEJO - (omo 0?
AGUA/REALEJO (IDA E VOLTA) - (VAN M/T) ou-so D)
AGUA.

JATOBA,

sA0

BENTO,

CAJUEIRO.

75 CURRALINHO, ESC. SAMUEL uws, 010. DE QUILOMETRO
REALEJO. CRECHE/REALEJO. VICE E VERSA.
(TRAJETO com RIACHOS E PEDREGULHOS.) CAP.
_

.

..J.5i)._ E

_A A _ K W

A

66492-TAPUIOIREALEJO -(TAPUIO/REALEJO (IDA E
VOLTA) - (MICRO-ONIBUS - T) TAPUIO, ALGODOES.

76

SAMUEL

LINS,

CID.

DE

REALEJO.

—— —

CRECHE QUILOMETRO

|/REALEJO. VICE E VERSA. (TRAJETO CARROQAL.
PEDREGULHOS.) CAP. 20 L)
,

1

->

LE

1

3548

3.96

I

‘

14-059.93

:»~~|

'

i

PFI£§ErTU1?II,
i]E

I

\

I’

E->"‘°55?.'*=»

- E 'i .”-‘D5’

‘ i';_......_.:_,_,.. _
~_
0;. ‘\
I
3,55
35233.75

I

55493-sAD
BENTOIREALEJO
-(sAD
BENTOIREALEJO (IDA E VOLTA) - (VAN MIT) 5A0
BENTO. CAJUEIRO. CURRALINHO. ESC. SAMUEL .'
uws. CID. DE REALEJO. CRECHEIREALEJO. VICE E OUILOMETRO 10475
VERSA. (TRAJETO COM RIACHOS E
7
r
5 PED REGULH7ps1cAP . 15LL
M
E
J
55494-JATDBATREALEJD - (JATDBAIREALEID (IDA
E‘ *‘
‘
78

E VOLTA) - (VAN MIT) JATOBA, SAO BENTO.
CAJUEIRO. CURRALINHO. ESC. SAMUEL LINS. CID.
DE REALEJO. CRECHEIREALEJO. VICE E VERSA.
(TRAJETO COM RIACHOS E PEDREGULHOS} CAP.
J ‘I5 Ll

66495-AREIA BRANCAIREALEJO - (AREIA
BRANCAIREALEJO (IDA E VOLTA) - (VAN MIT) AREIA
BRANCA. CARRAPATEIRA, UMBURANABARRA DOS
re DUTRAS. PE DO MORRO, CRECHE. CID. DO
REALEJO SAMUEL uws. CID. DE REALEJO. VICE E
vERsA. (TRAJETO com RIACHOS E
PEDBEGULHOS.) CAP. 15 LJ
66496-QUEBRADAIQUEIMADAS
(QUEBRADAIQUEIMADAS (IDA E VOLTA) - (VAN 111111
so QUEMBRADA. LAGOAS A QUEIMADAS. VICE E

-hr

OUILOMETRO

__,_,-~'

14529

3.55

511395.55

18796

3.65

68.60540

3,65

24798.10

D

QUILDMETRO

I

QUILDMETRO

6794

VERSA. (TRAJETO CARROCAL E ASFALTO) CAP. 15
_l

B1

I

‘(TRAIETD cARR0_(;__AL E As1=ALT0)_g:AP. 15 L I 1

82
I

E

66497-SALGADOIQUEIMADAS
|(SALGADOfQDEIMADAS (IDA E VOLTA) - (VAN MIT)
SALGADO, A QUEIMADAS. VICE E VERSA.

QUILOMETRO
_ _

_.

L

3010

I

“L

65498-SANTA
LUZIQUEIMADAS
-{SANTA
LUZIOUEIMADAS (IDA E VOLTA) - (VAN N) SANTA
LUZ FILOMENA, XAVIER. SANTA LUZIA. BARRO QUILDMETRO
VERMELHO, MARINS.A OUEIMADAS. VICE E VERSA.
El ETO CARR_Q_Q_AL E ASFALTO) CAP. 16 L)
7

3,65
.1

.

10.98650

ii

I

9460

3,65

T

34.52900

55499-sA0 PEDRo1cAsE1;A DA ONQA-(SAO
PEDROICABECA DA ONCA (IDA E VOLTA) - (MICRO
Dmaus » 1) sAo PEDRO. RETIRANA. TIRIRICA.
83 RETIRANA. CEDRO. CARRASCO. ASSEN. SANTO QDILDIIIIETRDI 14031
3,96
55562.76
|
,AMARD. PAU D? OLEO, LOGRADOURO. ASSENT
BOA VISTA. BATATEIRA. CROA. BATATEIRA. A
CABEQA DA DI~1<;A. VICE E VERSA (TRAJETO
i _CARRO§AUDESLiSAI\{I§[\lTO)CAPZDL)
_
2.
EL
EK
_.
555110-sAo PEDR0IcABEr;A DA oI~I(;A - (sAo
I
(PEDROICABEQA DA ONCA (IDA E VOLTA) - (VAN
Mm sAD PEDRO. RETIRANA. TIRIRICA. RETIRANA.
3,65
82335.10
54 .cEDRD. cARRAsc0. ASSEN. SANTO AMARO. PAU QUILOMETRO 22555
I
D? OLEO. LOGRADOURO, ASSENT. BOA VISTA.
BATATEIRA. A CABECA DA ONCA. VICE E VERSA.
I
TRAJETQ §ARs01;ALIDEsLIsAI11EI1I101 CAP. 15 L )_
_

:

.

A

I

A

66501-BORGES IICABECA DA ONQA - (BORGES
85

ICABECA DA ONCA (IDA E VOLTA) - {KOMBI I\I1IT)

BORGES ‘ ALIVIO
_
‘ CABEQA DA ONCA ' CALDEIRAO '
_ __RA@gA. A cA5E1;A DA 011 A.V|CE ism.
I

A
I

OUILOMETRO

19350

3.23

52.50050

\

PREFEITUFIIIIUE

I

CRATEUS

I

Fazendu
I-Iais

8.0-3-,0

ml .

P111 \Ioté

Q1!"

>155

-LL:-1.13;‘:-12i“f'r
.
I

~w

_

OUILOMETRO

14031

3.65

51213.15

87

OUILOMETRO

25525

3.96

101079.00

3"

.R|AQH9).C.AP._Z‘.U-_I_ E

66504-SOBRADINHOIPOTY

_

E

E . _

_

-(SOBRADINHOIPOTY

1

i._._i_.I

__

_

_

.

I (ACESSO RIACI-IO E PEDREQULI-Q3.) CAP. 12_L) > I
I66502-SAO PEDROICABECA DA ONCA - (SAO
PEDROICABECA DA ONCA (IDA E VOLTA) - (VAN M)
SAO PEDRO, RETIRANA. TIRIRICA. RETIRANA.
86 CEDRO. CARRASCO. ASSEN. SANTO AMARO. PAU
D? OLEO, LOGRADOURO, ASSENT. BOA VISTA.
BATATEIRA, A CABECA DA ONCA. VICE E VERSA.
(TRAJETO CARRO§AI_I[DESLI_SAME_NT_O_) CAP. 16 L)

66503-PALHA AMARELAIPOTY - (PALHA
AMARELAIPOTY (IDA E VOLTA) - (MICRO-ONIBUS 1111(1) PALHA AMARELA. FEIJAO, BARRA DO R_lO.
SANTO ANTONIO. BARRA DO RIO. FEIJAO.
BANANEIRA. CIGANA, sA0 JOAO. VARZEA DA
PORTA. JUA. VARZEA DA PORTA, A POTY. VICE E
VERSA. (TRAJETO CARROCALIDESLISAMENTO.

._

J Z;
-I‘

_

E.

(IDA E VOLTA) - {MICRO-ONIBUS - MIT)
SOBRADINHO.
CURRALINHO,
BOQUEIRAO.
88 CURRALINI-IO.
SIMAO.
FLORES,
VARGINHA. QUILOMETRO
POMBO. VARGINHA. FLORES, POTY, ASSEN. SAO
FRANCISCO A POTY. VICE E VERSA. (TRAJETO
. C1_ARROCAL{DE_S§SAMENTQ, RIAC@C_AP. 28 L )
DI
66505-ASSENT. PADRE ALFREDINHOIPOTY . I
(ASSENT. PADRE ALFREDINHOIPOTY (IDA E
VOLTA)
~ (MICRO
MIT) ASSENT.
PADRE OU ILOMETRO
B9
ALFREDINHO. POEIRA DA ONCA. CABACAS. A
POTY
VICE
E
VERSA.
(TRAJETO
CARROCALIPEDREGULHOLCAP. 24 L)
_

90

66506-ESTREITOIIBIAPABA -(ESTREITOIIBIAPABA
'(IDA E VOLTA) - (VAN - MIT) ESTREITO. ALTO
5011110. PESOUEIRO. TRAPIA. VICE E VERSA. QUILOMETRO
(TRAJETO CARROQAUPEDREGULHOIRIACHO) CAP.
15L)

23719

3,96

93927.24

11696

3,96

46316.16
_I

133311

3,65

8110

3,23

_
48654.50

I
1+‘

E‘

91

'

66507-MOSQUITOIIIBIAPABA
(MOSOUITOIIBIAPABA (IDA E VOLTA) - (KOMBI - MIT)
MOSQUITO. RUA DA PORTA A IBIAPABA. VICE E
VERSA.
(TRAJETO
CARRQCAIJPEDREQULHOIRIACHO)
_
i
‘CA P . 12 L)

66508~IBIAPABAI'lB|APABA
92

I
I»I
(D (A,

94

OUILOMETRO

:

I

26389.10

I

-(IBIAPABAIIBIAPABA

(IDA E VOLTA) - (VAN - MIT) LOCAL 1. LOCAL 2 A EC.
DE CID. DE IBIAPABA. VICE E VERSA. (TRAJETO
. CARRQCAUPEDREGULI-IOIRIACHO) CAP. 15 L )

55509-BEsouRoI15|APAéA - (BESDDRDIIBIAPABA
(IDA E VOLTA) - (VAN - Mm BESOURO A IBIAPABA.
VICE E gERsA. (TRAJETO CARROCAL) CAP. 15 L I

QUILOMETRO

5:132

3,65

QUILOMETRO

4945

3,65

66510-ANGICOIASSIS - (ANGICOIASSIS (IDA E
VOLTA) - (MICRO-ONIBUS - MIT) ANGICO, SANTO
ANTONIO. SAO JOAO, SAO CLEMENTE. SAO JOAO.
OUILOIVIETRO
BOA VISTA. SANTA CLARA. MANISSOBA. SANTA
CLARA,
RIACHO
SECO.
SANTA
CLARA.
ASSENTAMENTO A ASSIS (M)- ROSARIO. CORO.

19461.80

I
I

29516

3.96

18049.25
__

116883.36

.1‘

I

FI?E7E|Ti_'(i.\[_1r
I

I 5‘

II»

\

II

'

SECO. sANTA GLARA BOA VISTA. sAo JOSE. sAo

_

I

'CI_EMENTE. ANTONIO, ANGICO A ASSIS (T).
I (TRAJETO CARROCALIPEDREGULHOIRIACHO) CAP

_I20L)

_

96 GASPAR DUTRA. REGINA PACIS. LICEUICRATEUS QUAOMETRO

VICE
E
VERSA.(TRA.IETO
__CARROQ_AlJPEDRELEULHOARIACHO) CAP 15 L I
.
66513-MARAVILHAICRATEUDS

E

_.-8
"-- *"'

27520

3.65

100.-448,00

15145

5.55 '

55279.25

6880

3,65

25112.00

18585

3,96

,

I

-I

(MARAVILHAICRATEUS (IDA E VOLTA) 2 (VAN - N111
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9 - REFERENCIAL DE PRECOS
9.1 Os preoos de referéncia ora apresentados foram estimados com base nos valores das coletas de preqos. anexas a
este processo. efetivadas para Veriﬁcaoéo no mercado dos preoos deste objeto.
10 - DA APRESENTACAD DA PROPOSTA E DOS DDCUMENTDS DE HABILITACAO
10.1 - O Iornecedor devera obsenrar as datas e os horarios Iimites provistos para a abertura da proposta. atentando
também para a data e horario do Inicio da disputa.
10.2 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e Durante a Sesséo Pﬂblica obsenrarao. obrigatoriamenie, o
horario de Brasilia - DF e, dessa forma, seréo registradas no sistema eietronico e na documentagao relativa ao cortame.
10.3 - Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistemaLconcomitantemente com os documentos
de habilitagéo exigidos no edital. proposta corn a descrigao do objeto oiertado e 0 preqo. até a data G 0 horario
estabelecidos para o ﬁm do recebimento das propostas. quando. entao. encerrar-se-a automaticamente a etapa de
envio dessa documentagao.
10.4 - O envio da proposta. acompanhada dos documentos de habiIitaqao exigidos neste Edital, ocorrera por meio de
chave de acesso e senha.
105- Os documentos que compoem a proposta e a habilitaoao do licitante melhor ciassiﬁcado somente serao
disponibilizados para avaliaqao do pregoeiro e para acesso p1'IbIico apos 0 encerramento do envio de Ianoes.
10.6 - Ao realizar 0 cadastro dos vaIores nos respectivos itens. a licitante fica ciente e anui corn os seguinles lerrnos.
a) Prazo de validade da proposta. que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias;
b) Deciara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art 7° da Lei n° 10.520I2002. que satisfaz
plenamente todas as exigéncias habﬂitatorias previstas no cortame. em obediéncia ao disposto no art. 4°, VII
da Lei 11° 10.52OI2002.
c) A participaqao no pregéo eletronico dar-se-a pela utilizaqao da senha privaiiva do licitante.
h) Para participagao no pregao eletrénico. o licitante devera manifestar. em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre plenamente os requisites do habilitaqao e que sua proposta esta em conformidade com
as exigéncias do instrumento convocatorio e seus anexos.
1) A declaragéo falsa relativa ao cumprimsnto dos requisitos de habilitagao e proposta sujeitara o licitante as
sanooes previstas na legislagao de regéncia. sem prejuizo de qualquer sang,»-
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j) Ate a abertura da sesséo. os licitantes poderae aiterar a proposra anteriermente cadastrada ou sebstitui-la.~_'* P
I1) Apes abertura do certame, nao cabe desisténcia da proposta. salvo por motive justo decorrentede fafo
supenreniente e aceito pelo pregeeiro.
I) A proposta sera desclassiﬁcada se for contraria, expressamenle. as normas e exigéncias deste edital.
m) Néo serao aceitas propostas parciais (quantidade inferior). com reiacao a cada item.
n) A apresentaoao da proposta impiica plena aceitacao. por parte do licitante, das cendicoes estabelecidas
neste Editai e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes nela contidas.
assumindo o propenente o cempremisso de executar es servioos nos seus temnes, bem como femecer todos
os materiais, equipamentes. ferramentas e utensilios necessaries. em quantidades e qualidades adequadas 3
perieita execuoae contraiual. promevende. quando requerido. sua substituigéo.
10.1 - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
10.1.1 - A abertura da presente Iicitaoéo dar-se—a em sesséo pL'IbIica. por meio de sistema eietrenico. na data, horarie e
iocal indicados rreste Edital.
10.1.2 - O Pregoeiro verificara as propostas apreseniadas. desclassiﬁcando desde logo aqueias que nao estejam em
conforrnidade com es requisites estabelecides neste Edital. contenham vicios insanaveis ou nao apresentem as
especiﬁcagoes tecnicas exigidas no Termo de Referéncia.
Tambem sera desciassiﬁcada a proposta que identiﬁque o Iiciiante.
10 1.3-A desciassiﬁcacéo sera sempre fundamentada e registrada no sistema. com acompanhamenlo em tempo real
por todos es participantes.
10.1.4~A nao desciassiﬁcacao da proposta nao impede e seu julgamento deﬁnitive em sentido contrario. levade a efeite
na fase de aceitaoao.
10.1.5-O sistema ordenara autematicamente as propostas classiﬁcadas. sendo que somente estas participarae da fase
de Iances.
10.1.6-O sistema disponibilizara campo preprio para troca de mensagens entre e Pregoeiro e es licitantes.
10.1.?-Iniciada a etapa cempeiiliva, os licitantes deverao encaminhar Iances exclusivamente por meio do sistema
eletrenico. sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registre.
10.1.8-O lance devera ser ofertado peio Valor unitario do item.
10.1.9-Os licitantes podereo oferecer Iances sucessivos. observando o herario ﬁxado para abertura da sessao e as
regras estabelecidas no Editai.
10.1.10-O licitante somente pedera oferecer lance de valer inferior ou pereentual de descente superior ao ultimo por eie
ofertade e registrado pelo sistema.
10.1.11-O intervaio minimo de diferenca de vaiores entre os lances. que Incidira ianto em relacae aos Iances
intermediaries quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de RS 0,01 (um centave).
10.1.12-O intervalo entre es lanoes enviados pelo mesmo licitante nao podera ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre Iances nao podera ser inferior a trés (3) segundos. sob pena de serem automaticamenie descartades
pelo sistema es respectivos lances.
10.1.13-Sera adotado para 0 EIIVIO de Iances no pregéo eIeIronI'co o modo do dispute A em que es Iiciiantes
apresentarao Ianees pribiicos e sucessivos. com prorrogagoes.
10.1.14-A etapa de Iances da sessao prJbIr'ca (era duracao de dez minutos e. apos isso. sera prorrogada
8UI0m6IIC3ﬂ‘1'6ﬂI8 ,oeIo sistema quando hoover Iance efedado nos ditimos dois minutos do perredo de duracao da
sessao pubII'ca.
_ '
_
10.1.15-A prorregagéo aufomatica da etapa de Iances. de que Iraia o item anterior. sera de dois minutos e ecorrera
sucessivamenie sempre que houver Iances enviados nesse periodo de prorrogaoéo, I'I1cIusrve no caso de Iances
intermediaries.
_
10.1.16-Nae havendo novos Iances na forma esiabeiecida nos itens anterieres, a sessao pLibIica encerrar-se-a
au1‘omaIr'cameI1Ie.
_
_
_
10.1.1?-Encerrada a fase competitive sem que haja a prerrogacao auromatica peio sistema. podera o pregoerro.
assessorado peIa equipe de apeio. jusiiiicadamenre. adrnII‘ir 0 reinicio da sessao pubirca de Iances, em proi da
consecugao do meIhor preco.
_
_
10.1.18-Nae serao aceitos dois eu mais lances de mesmo valor, prevalecendo aqueie que for rec
strado em
primeiro lugar.
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10.1.20-No caso de desconexao com o Pregoeiro. no deeerrer da etapa competitiva do Pregao, o sistema eletrenice
pedera pem1anecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.
10.1.21-Ouando a desconexao dosistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
gessaepublrca serasuspensa ereII1|crad_a somente apos decorrrdas vinte e quatro horas da comunicacao do fate pete
regoerre aos partrcrpantes, no sItIe elelronrco utrlrzado para drvulgacao.
10.1.22-O Crrterrolde julgamento adotado sera o menor preco, cenforme deﬁnido neste Edital e seus anexes.
10.1.23-Caso o licitante nao apresente Iances. concorrera com e valor de sua proposta.
10.1.24-Uma‘ vez encerrada a etapa de lances. sera etetivada a veriﬁcacao autematica. junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial O sistema identiﬁcara em coluna proprra as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a cemparacéo com es valores da primeira colocada. se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classiﬁcadas. para e Tim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC I1“ 123, de
2006. regulamentada pelo Decreto n“ 8.538. de 2015.
10.1.25-Nessas condicoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas con1 a primeira
cetecada.
10.1.26-A melhor classiticada nos termos do item anterior tera 0 direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate. obrigatoriamente em valor interior ao da primeira colocada. no prazo do 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apos a comunicacao automatica para tanto.
10.1.2?-Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classiﬁcada desista eu nao se maniteste no
prazo estabelecido. seréo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno pone que se
encontrem naquele intenraio de 5% (cinco por cento). na ordem de classiﬁcacao. para o exercicie do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitern anterior.
10.1.28-No caso de equivaiéncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervales estabelecidos nos subitens antenores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro pedera apresentar melhor oferta.
10.1.29-A ordem de apresentacao pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classiﬁcacao. de manerra que so
pedera haver empate entre propostas iguais [nao seguidas de lances).
10.1.30-Havendo eventual empate entre propostas ou Iances. o criterio de desempate sera aquele previsto no art. 3°. §
2°. da Lei n° 8.686. de 1993. assegurando-se a preteréncia, sucessivamente. aos bens e services:
10130.1-no pals:
10130.2-por empresas brasileiras;
10130.3-porempresas que invistam em pesquisa e no desenvoivimento de tecnologia no Pais;
10130.4-por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei ‘para pessoa com
deﬁciéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade prevtstas na legrslacao.
10 1.31-Persistindo o empate, a proposta venoedora sera sorteada pelo sistema eletronice dentre as propostas
empatadas.
_ _ _
_
_
_
_
10.1.32-Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publrca. o pregoerro devera DnC3t'Dlﬂh8f.l£€I0 SISIETE
eletronico. contraproposta ao licitante que tenha apresentade e melhor preco, para que seia obtida me or propos a.
vedada a negociacéo em condicoes diferentes dasprevistas neste Edital.
_ |_ _t t
10.1.33AA negociacao sera realrzada por meio do sistema. podendo ser acompanhada pelos demais IcI an es.
V
10.1.34-O P re 9 oeiro solicitara ao licitante melhor classiﬁcado
que.
no
prazo
de
24
(vrnte
e
quatro)
horas,
envre
a
,
. _
.
proposta adequada ao uttimo lance ofertade
apos
a
negocracao
realrzada,
acompanhada.
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o
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dos
_ _ _
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10.1.35-Apes a negociacae do preco. o Pregoeiro Inrcrara a fase de acertacao e (u gamen
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10.2.2-_Sera desclassrﬁcada a proposta ou o lance vencedor. apresentar preco ﬁnal superior ao preco maximo IixadoQ
(Acerdao n° 145512018 -TCU - Plenano). ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.
10.2.3-Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbelicos, irrisorios ou de valor
zero. Incompativeis comes preces dos insumos e salaries de mercado. acrescidos dos respectivos encarges. ainda que
o ato convocatorro ‘da lrcrtacae nao tenha eslabelecido Iimites minimos. exceto quando se referirem a materials e
Instalacoes de propnedade do preprio licitante, para es quais ele renuncie a parcela ou 5 totalidade da remuneracao.
10.2.4-Qualquer interessado pedera requerer que se realizem diligénclas para aferir a exequibilidade e a legaliclade das
propostas. devendo apresentar as provas ou es indicios que tundamentam a suspeita;
10.2.5-Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao ptrblica para a realizacae de diligencias, corn vistas ao
saneamento das propostas. a sessao peblica somente pedera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com. no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia. e a ocorréncia sera registrada em ata;
10.2.6-O Pregoeiro pedera convocar e licitante para enviar documento digital complementar. via e-mail. no prazo de 24h
(vinte e quatro horas).sob pena de nao aceitacao da proposta.
10.2.?-O prazo estabelecido pedera ser prorrogado pelo Pregoeiro por selicitacae escrita e justiﬁcada do licitante.
formulada antes de ﬁndo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
10.2.8-Dentre es documentos passiveis de solicitacao pelo Pregoeiro. destacam-se os que contenham as
caracteristicas do material efertado. tais come marca. medelo. tipo. fabricante e precedéncia. alem de outras
informacoes pertinentes. a exemplo de catalogos. folhetos cu propostas, encaminhados por meio eletronico. ou. se for o
caso. por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro. sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronlco. sob
pena de nao aceitacao da proposta:
10.2.9-Os licitantes deverao colocar a disposicao da Administracao todas as condicoes indispensavets a realizacao de
testes e tornecer, sem onus, es manuais impresses em Iingua portuguesa, necessaries ao seu perteito manuseio.
quando for o caso.
10.2.10-Se a proposta ou lance vencedor for desclasslficado. o Pregoeiro examinara a proposta eu lance subsequente.
e. assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
Havendo necessidade. o Pregoeiro suspendera a sessao. informando no "chat" a nova data e horario para a sua
continuidade
10.2.11-O Pregoeiro pedera encaminhar. por meio do sistema eletronico. contraproposta ao Iicitante que apresentou o
lance mais vantajoso. com o ﬁm de negociar a obtencae de melhor preco. vedada a negeciacao ern condicees diversas
das previstas neste Edital.
10.2.12-Tarnbem nas hipeteses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a subsequente. pedera negociar
com e licitante para que seja obtido preco melhor.
_ I _
10.2.13-A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. _
_
10.2.14-Sempre que a proposta nao for aceita. e antes de o Pregoeiro passar a subsequente. havera nova velrrﬁcacao.
pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ﬁcto. previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006. segurndo-se a
disciplina antes estabelecida. se for o caso.
H
_ _
10.2.15-Encerrada a analise quanto a aceitacao da proposta. o pregoeiro veriﬁcara a habrlrtacao do licitante obsewado
o disposto neste Edital.
11
- DA HABILITACAO
_
__ _
_ _
t I T ada em
11 1-Como condicao previa ao exame da documentacao de habrlrtacao do licitante detentor da propos a c asst Ic
primeiro lugar. o Pregoeiro veriﬁcara o eventual descumprimento das condicoes de particgpacao.desr|o;cizlngﬁgejgragrg
a existéncia de sancao que impeca a particrpacao no certame ou a future contratar; o, me Ia
' t adastros.
_
£139;-Igcfrfsfilta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniao (httpsifrcertrdoes-aptagps.tc|u.oov_.brI).
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11.13.1i Caso na aulentioagao consle expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do docurnenlo a
?J:l%€l‘l;|El geferenle a autenticagao de todas ae faces do documenlo fica sem validade.
I
sua e.m - _aso o docrumento apresentado se|a expedido por lnetituiqao que. Iegalrnente e com regularidade permila a
issao e consu ta pela Internet, ao Pregoeiro podera verificar a autentrcidade deste através de consulta junto ao
respeotwo site.
11.133 ~ Para a haoililar;ao juridica e qualiﬁcaoao tecnica. o licitante devera, nos documentos exigidos neste
instrurnento oonvocatono. demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com 0 objeto da licitaoao.
11.1114 - Casoo documenlo apresen_lado_ seja expedido por instituigao piiblica que esteja com seu funcionamento
paralisado no dla da abenura da sessao publlca. a licilanledevera. sob pena de ser inabilitada. apresentar o referido
documento, oonstando 0 termo ﬁnal de seu perrodo de validade ooincidindo com o periodo da paralisagéo e devera.
quando do lermino da paralisagao. sob pena de ser inabilitada supervenienlemente, enviar o documento a Comissao
nas condiqoes do autenlicagao do item 11.131, para que seja apensado ao processo de licitagéo.
11.1.3.5 - A sessao publlca ﬁca suspensa_ ou seja. permanece em fase de classiﬁcaqaofnabililagéo até o recebimento
da documenlagao original dentro das condiooes dispostas no item 11.1 3.1.
11.13.15 ~ O nao cumprimento do envio dos documentos de habililaoao dentro do prazo acima estabelecido. acarrelara
nas sanooes previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance
subsequente.
11.13.? - Os documentos apresentados deverao ser obrigaloriamente, da mesma sede. ou seja. se da malriz. todos da
matriz, se de alguma ﬁlial, todos da mesma ﬁlial, com exceqao dos documentos que séo validos para matrlz e todas as
ﬁliais.

11.1.1 - DOCUMENTQS HABILITAQQO PESSOA JURIDICA
11.1 .1.1- HABILITAQAO JURIDICA:
a] REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa fisica, no registro publico de empresa mercantil da Junta
Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal. filial ou agéncia. apresentar o reglslro da Junta onde opera com
averbaqao no regislro da Junta onde tem sede a rnatriz;
b) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO, em vigor devidamente registrado no
registro publico de empresa rnercantil da Junta Comercial. em se tratando de sociedades ernpresarlas e. no Cﬂaﬂ de
' '
.
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sor a sucursal, ﬁlial ou agéncia. apresentar o registro da Junta onde opera com avorbacao no rogistro da Junta onde
tom sodo a rnalriz;
cl INSCRIQQO D0 ATO CONSTITUTIVO. no caso do sociedades simples - oxceto cooporativas - no Carlorio do
Registro das Pessoas Juridicas acompanhada do prova da diretoria om oxorcicio; dovondo, no caso da licitante ser a
sucursal, ﬁlial on agéncia, apresentar o rogistro no Cartorio do Registro das Possoas Juridicas do Estado ondo opera
com avoroacao no Cartorio onde tom sede a matriz;
d} DECRETO DE AUTORIZAQKO, om so tratando do empresa ou sociedado oslrangoira om funcionamonto no Pals, e
ATO DE REGISTRO DE AUTORiZAQfl0 PARA FUNCIONAMENTO oxpodido polo orgao compotonto. quando a
atiuidado assim o exigir.
o) CEDULA DE IDENTIDADE E CPF. do Socio - Administrador ou do titular da empresa.

i

§r

11.1.1.2 - RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova do inscricao no Cadastro Nacional do Possoas Juridicas (CNPJ).
lo) Prova do inscrioao no cadastro do contribuintos estadual ou municipat, conformo o caso. relativo ao domicillo ou sodo
do licitante. pertinonto ao sou ramo do atividado o compativel com o objeto contralual;
c) Cortidao do regularidado do Débitos relativos a Croditos Triloularios Fodorais o a Divida Ativa da Uniao {CND}.
emitidas pola Rocoita Federal do Brasil na Forma da Portaria Conjunta RFBIPGNF n° 1.751 do 2 do outubro do 2014;
d) A comprovacao do rogularidado para com a Fazenda Estadual devora ser feita através do Cortidao Consolidada
Negativa do Dobilos inscritos no Divida Ativa Estadual;
o) A comprovacao do rogularidado para com a Fazonda Municipal devora sor 1eita alravos do Corlidao Consolidada
Nogativa do Dobltos inscritos na Divida Atiua Municipal;
fl Prova do sltuacao regular perante o Fundo do Garantia por Tempo do Sorvico - FGTS. através do Cortiﬂcado do
Regularidado do Situacao - CRS o;
g] Cortidao Nogativa do Debilos Trabalhistas (CNDTl. para cornprovar a inoxisténcia do débilos inadimplidos perante a
Justice do Trabalho.
11.1.1.2? - As microempresas o empresas do pequeno porte dovorao apresentar toda a docurnontaqao oxigida para
ofoito do comprovacao do regularidado ﬁscal. mesmo que esta aprosonlo alguma rostrigao;
11.1.1.2.2- Havondo alguma rostriqéo na comprovaqao da regularidado ﬁscal. sora assogurado o prazo do 05 (cinco)
dias ufois. ou,ro termo inicial corrospondora ao momenta om que o propononlo for doclarado 0 voncodor do cortame.
prorrogavois porigual periodo. a criforro da Cornissao do Progoos. para a regularizacao do documontacao o omissao do
ovenfuais cortidoos rrogaii-was ou positivas com ofoito do corlidao nogaliva. conformo os dilanros da Lor Cornplomonfar
123/2006 o suas alloracéos postorioros:
11.1.1.2.3 - A nao-rogularizagao do documorrragéo. no prazo estabelecido. implicara docadéncia do direito a
contrataqao. sem projulzo das sanooos previstas no art. 81. da Lei no 8.666/93. sendo facultado a cor:-vocagao dos
licitantes romanoscontos. no ordem do classiﬁcacao. para a assinatura do contrato. ou a rovogagao da lioilacao.

11 .1.1.3 - ouA|.|F|cA(;Ao TECNICA
11.1.1.3.1. Apresentacao do no minimo D1 {urn} Atestado do Capacidado Tocnica do sorvigos oxecutados.
obrigatoriamenlo portinonto e compativel com o obioto dosla Iicitacao. expodida por entidade publica ou privada.
usuaria do sorvico om quostao, comprovando a plena satisfacao do sua oxocucao. Somonto serao considerados validos
os atostados com timbre da entidade oxpodidora o com idontiﬁcacéo do nome completo do omitento. O atestado dovera
ser dalado e assinado por pessoa ﬁsica idontiﬁcada polo nome o cargo oxorcido na entidade. com ﬁrma reconhocida
om cartorio do declaranto. estando as inforrnacoes sujoilas a conforoncia polo(a] Pregooiro(a) ou quem osto indicar
Born como as demais inlormacoos:
a} nome. CNPJ o endoroco comploto da pessoa juridica tomadora dos sorvicos e omitonte do atestado:
b) nome o CNPJ da omprosa que oxocutou o sonrigo.
cl doscrigao dos sorvicos;
d) periodo do exocucao;
ol locale data da omissao do atestado;
1] identiﬂcacao (nome e cargo ou funcao} e assinatura do signalario do atestado.
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a) Doclaracao da Licitanto om papel timbrado o assinado polo roprosontanto legal. informando que cumpre a proibicao
prevista no lnciso XXXIII do artigo ?° da constituicao federal. combinado com o inciso V do artigo 2? Lei n“ 8.666193 ou seja. do quo nao utlliza trabalho do menor do dozoito anos om atividades noturnas, perigosas ou insalubres, o
do trabalho do menor do quatorze anos. salvo na condioao do aprondiz. Sugoro-so o modolo apresentado neste edital,
om papel da propria empresa. contendo o carimbo ou impresso idontiﬁcador do CNPJIMF da ﬁrma proponento.
assinadas por pessoa logatrnonto habilitada o que seja possivel identiﬁcar quem assinou;
b} Doclaracao do Licitanto om papel timbrado o assinado polo roprosontanto logal, declarando, sob as penas da Loi. do
quo tom conhocimonto do todos os parametros o elomentos do produto a ser ofortado e que sua proposta atondo
intogralmonto aos roquisitos constantes nesto edital. conformo modolo constanto dos Anoxos dosto edital. Contondo o
carimbo ou improsso idonliﬁcador do CNPJIMF da ﬁrma propononlo. assinadas por pessoa logalmonto habilitada o que
seja possivel identiﬁcar quem assinou;
c). Declaracao da Licitanto om papel timbrado o assinado polo roprosontante legal. declarando. sob as penas da Loi, do
que conhoce o acolta o toor completo do Edital. rossalvando-so o direito rocursal, bem como do que rocobou todos
os documentos o informacoos nocossarias para o cumprimento integral das obrigacoos objeto da licitagao. Sugorimos o
modolo constanto no edital. om papel da propria empresa, contendo o carimbo ou impresso idontiﬁcador do CNPJIMF
do ﬁrma propononlo. assinadas por pessoa legalmonte habilitada o que seja possivel identiﬁcar quem assinou;
d}. Doclaracao da Licitanto om papel timbrado o assinado polo roprosontanto legal, declarando para os devidos fins,
sob as ponalidados cabiveis. do nao haver Fatos impeditivos quanto a nossa participacao om licitacoos ou
contratacoos com a Administracao Piiblica Fodoral, Estadual o Municipal. Sugare-so o modolo apresentado neste
edital. em papel da propria omprosa. contendo o carimbo ou improsso idontiﬁcador do CNPJIMF da ﬁrma propononto,
assinadas por pessoa logalmento habilitada o que seja possivel identiﬁcar quem assinou.
11.1.1.6 — DOCUMENTOS HABlLlTA(;1§O PESSOA FISICA
a) Codula do ldentidado (RG) o Cadastro do Pessoa do Fisica (CPF): g
b) Comprovanto do rosidéncia atravos do apresontacao do contas do Agua. Energia, Tolofono ou Cartao do Crodito.
emitido nos ultimos 90 (noventa] dias;
b.1) Caso a comprovaqao do rosidéncia estoja. Em norno do Coniugo, dovora ser aprosontada Cortidao do Casamonto;
Em nome dos pars, sera conﬁrmado atravos do documonto do identiﬁcacao oficial; No caso do parontos ou nao
parontos, dovora vir acompanhado do doclaracao emitida polo titular da residéncia corn ﬁrma roconhocida om cadorio
do quo o licitante rosido naquele tocal;
c) Cartoira Nacional do Habilitacao, condizonte corn catogoria do tipo veiculo nocossario para a roforida rota.
d) Comprovanto do que o motorista foi aprovado om Curso Especializado do condutor do veiculo dostinado a conducao
do oscolaros. nos tormos da Rosolucao do CONTRAN;
11.1.1.7 - RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a} Cortidao do rogularidade do Débitos relativos a Croditos Tributaries Federais o a Divida Ativa da Uniao {CND).
omitidas pela Rocoita Federal do Brasil na Forma da Portaria Conjunta RFBIPGNF n° 1.751 do 2 do outu_bro do 2014;
bl A comprovacao do rogutaridado para com a Fazonda Estadual dovora ser foita atravos do Cortidao Consolidada
Negativa do Debitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
_
_
_ _
_
cl A comprovacao do rogularidado para corn a Fazenda Municipal dovera ser foita atravos do Cortidao Consolldada
Negativa do Dobitosinscritos na Divida Ativa Municipal;
_ _ _ _
_ _ _ _ __
d) Cortidao Nogativa do Débitos Trabalhistas (CNDT). para comprovar a inoxistoncia do dobitos inadimplioos perante
a Justica do Trabalho

11.1.1 .s - DEMAIS EXlGENClAS:

_

a) Doclaracao da Licitanto om papel timbrado o assinado polo ropresontante legal, declarando. sob as penas da Lei. do
que tom conhecimonto do todos os parametros e elemontos do produto a ser ofertado o que sua proposta atonde
intogralmonto aos roquisitos constantes nesto edital. conformo modolo constanto dos Anoxos dosto edital. Contondo 0
carimbo ou improsso idontiﬁcador do CNPJIMF da ﬁrma propononlo. assinadas por pessoa togalmonto habilitada o que
seja possivel identiﬁcar quem assinou;
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11.1.1.4 - RELATIVA A QUALlFlCA£}A0 ECONOMICO-FINANCEIRA:
a} _Balanco patrimonial e domonstracoes contabeis do iiltirno exercicio social. ja oxigiveis e apresentados na forma da
Lei. dovidamento registrado na Junta Comorcial do origem, que comprovem a boa situacao ﬁnancoira da empresa,
vedada a suasubstituirgao por balancetes ou balanqos provisorios. podendo ser atualizados por indicos oﬁciais quando
encorrados ha mais do 3 (trés) moses da data do apresentacao do proposta. dovidamento assinados por contabilista
registrado no CRC, bom como por socio. gerorile ou diretor. acompanhado do Termo do Registro do Abertura e
Encerramento do Livro Diario, osto. dovidamento registrado na Junta Comorcial do estado sede do licitante. facu1tandoso ao Pregoeiro o direito do exigir a apresentacao do Livro Diario para verilicaqao do vatores;
a.1- Serao considerados como na forma da Lei, o Balanco Patrimonial e Demonstracoos
Contabeis assim apresentados:
Na sociodade empresaria regida pela Lei n°. 6.404176. sociedado anonima ou por 8Q5€Sl
~ Publicadas em Diario Oﬁciai; ou
- Publicados om jornal do grando circulacao; ou
- Por fotocopia registrada ou autenticada ria Junta Comorcial da sede ou dornicilio da licitante;
a.2- As demais forrnas sociotarias rogidas pelo Codigo Comorcial devom apresentar o balanco do
Ultimo exercicio social que. via do regra, coincide com o ano civil. Tal informacao sera veriﬁcada atravos dos atos
constitutivos sociotarios.
a.3- As licitantes corn menos do 1 {urn} ano do constituicao, que ainda nao tenham balance do
ﬁnal do oxorcicio. dovorao apresentar Domonstracoes Contabeis onvolvondo sous direitos. obrigacoos e patrimonio
liquido relativos ao periodo do sua oxisténcia.
a.4 As empresas constituidas a menos do dois moses aprosentarao o Balanco do Abertura.
dovidamento registrado na Junta Comorcial, do acordo com a logislacao compotonte.
b)- As empresas optantes pelo regime do tributacao sobre o lucro realfprosumido. atravos do
escrituracao digital SPED (ECD), conformo dispoo os art. 3° da lnstrucao Nom1ativa‘RF_B n° lnstrucao nlomiativa RFB
n° 1594. do 01 do dezembro do 2015 da Rocoita Federal do Brasil. Ficando a exigoncia do apresoritacao do_Balan<;o
Patrimonial do ultimo oxercicio social, a ser apresentado no prazo que detonnina o art. 5° da lnstruoao Normative RFB.
bem como o que dotermina a Jurisprudéncia no Acordao TCU n" 266912013 do relatoria do Minislro Valmir Campolo.
b.1- A empresa optante pelo Sistema Piibiico do Escrituragao Digital’ - SPED podera aprosonta-lo
na forma da iei
b.1.1.- Entende-so que a expresséo “na forma da tor” os soguintos documonto que ongloba, no
minimo:
l. Balango Patrimonial;
ll. DRE - Demonstracao do Resultado do Exercicio;
lll. Termos do abertura e do encerramento;
lv. Termos do abertura o do encerramento do Livro Diario;
V. Recibo do ontrega do oscrituracao contabil digital; {Para ofoito o que deterrrirna o Art. 2° do
Decroto N” 9.555. do 6 do novoinbro do 2018);
b.2- Todas as copies devorao ser originarias do Livro Diario constante do SPED.
c). Cortidao nogativa do faléncia, recuporacio judicial ou extrajudicial, oirpodida pelo dislribeidor dﬁa sede do
pessoa juridica, ou do exocucao patrimonial. expodida no domicilio da pessoa fisica [BHIQU 31 da Lei n° 6066193) om
data nao superior a 30 (trinta) dl35X
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b). Declaracao da Licitanto em papel timbrado e assinado pelo representante legal. declarando. sob as penas da_Lei,-daﬁy
que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se 0 direito rscursal. bem como de que recebeu lodos
os documentos e informacoes necessarias para o cumprimsnto integral das obrigacoes objeto da Iicilaoao. Sugerimos o
modolo conslante no edilal, em papel da propria empresa. contendo o carimbo ou impresso idenliﬁcador do CNPJIMF
da ﬁrma proponents, ‘assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identiﬁcar quem assinou;
c). Declaracao da Licilante em papel timbrado e assinado pelo representanle legal, declarando para os devidos fins, sob
as penalidades caoiveis, de nao haver Fatos impeditivos quanto a nossa participacéo em licitacoes ou contratacoes
coin a Administracao Publica Federal, Esladual e Municipal. Sugere-se 0 modelo apresentado neste edital. em papel da
propria empresa. contendo o carimbo ou impresso identiﬁcador do CNPJi'MF da ﬁrma proponente. assinadas por
pessoa legalniente habilitada e que seja possivel identiﬁcar quem assinou.
12. OBRIGAQOES DA CONTRATANTE
Sem prejuizo do integral do cumprimento de todas as obrigaqoes decorrentes das disposicoes do contrato,
cabe ao CONTRATANTE:
a} lndicar formalmsnte o funcionario responsavel pelo acompanliamenlo e ﬁscaiizacéo da execuqéo conlratual;
b) Faciiitar. por todos os meios, o eiiercicio das funcoes da CONTRATADA. dando-lhe acesso as suas instalacoes;
c) Prestar a CONTRATADA as informacoes e esclarecimentos necessarios que eventualmente venham a ser
solicitados.
d) A Contratante se obriga a proporcionar a Contralada todas as condicées necessaries ao pleno curnprimenlo das
obrigaqﬁes decorrenies do Termo Conlralual, consoante estabelece a Lei no 8.666193 e suas alleracoes posleriores;
e} Fiscalizar e acompanhar a execuoao do objeto conlralual;
f) Comunicar a Contratada loda e qualquer ocorréncia relacionada com a execuoéo do objeto conlralual, diligenciando
nos casos que exigem providéncias oorrelivas;
g) Providenclar os pagamentos éi Contralada a vista das Nolas Fiscais iFaturas devidamente atesladas pelo Setor
Competente.
h] Aiem das vistorias normais no Detran, o municipio realizara mais duas vistorias especiais [uma em janeiro e outra em
julhol. para veriﬁcaoéo especiﬁca dos itens de seguranqa para lransporte escolar
13. OBRIGAQOES DA CONTRATADA
Além das obrigagoes constantes em cléusulas proprias do contrato do Edital de Licitagio e seus anexos, em
especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitaooes, cabe a CONTRATADA:
13.1. - Executar o objeto do Conlralo até 31 de dezembro de 2020, de conformidade com as condiooes e prazos
estabelecidos no Pregao Elelronico. no Termo Contralual e na proposta venoedora do certame;
13.2. - Manter durante toda a execugao do objeto contralual. em compatibilidade com as obrigagdes assumidas. todas
as condicoes de habilitaoéo e quaiiﬁcacao exigidas na Lei de Licitacoes;
13.3. - Uliiizar proﬁssionais devidamenle habllitados. subslituindo-os nos casos de impedimentos fortuilos. de maneira
que nao se prejudiqueni o bom andarriento e a boa prestacao dos servicos;
13.4. - Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados_ sendo que a CONTRATADA nao
devera. mesmo apos o término do CONTRATO, sem consentimenlo prévio por escrito da CONTRATANTE. fazer uso
de quaisquer documentos ou inlormagoes especiﬁcadas no paragrafo anterior, a nao ser para ﬁns de execuoao do
CONTRATO;
13.5. - Providenciar a imediata correcao das deﬁcienclas el ou irregularidades apontadas pela Contratante;
13.6. ~ Arcar com evenluais prejuizos causados a Contratanle elou terceiros, provocados por ineficiéncia ou
irregularidade comelida por seus empregados elou preposios envolvidos na execuoéo do obielo contratual. inclusive
respondendo pecuniariamente:
13.?. - Pagar seus empregados no prazo previsto em lei. sendo também de sua responsabilidade o pagamento de
todos os tribulos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacéo dos servicos contralados inclusive as
contribuicoes previdenciarias fiscais e paraﬁscais. FGTS. PIS. emolumentos, seguros de acidentes de trabalho. etc.
licando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Craleus por eiientuais autuacoes administraiivas
elou judiciais uma uez que a inadimpléncia da CONTRATADA. com releréncia as suas obrigacé-es, nao se lransfere a
Prefeitura Municipal de Crateus.
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sociais, trahalhistas e previdenciérios relacionados com o objeto do CONTRATO‘
~—'
13.9 - Responsabilizar-se pelas despesas com documenta '
'
.
960. regularldades. impostos, tairas, tributos e
ﬁgizrggi °1f:°'°"|°(f} ZXBF|lISlgfsf;£s _servlcos ora contratado(s);
. Soﬁcitados
- ciiaraaao
" dos seivicos.
'
.
forem
pe<|;a COENTRATANTEL? A0 na inspegao
prestando, prontamente, os esciarecimentos
que
13.12 - Em caso de qualquer avaria nos veiculos. a Contratada devera responsabilizar-se, substituindo-os, por
transporte no mesmo modelo. marca e com capacidade de passageiros de modo a evitar a interrupcao dos serviqos
13.13 - A contratada tica obngada a manter os veiculos. equipamentos e materials necessaries ao bom desempenho da
prestaoao dos servicos devem estar em perfeilas condicoes de |impeza_ uso e manutencao necessaries a execucao dos
serviqos.

13.14 - Os veiculos deveréo estar em conformidade com as normas expedidas pelo Coritrani’Detran e Portaria Detran n°
1153. de 2610812002:
13.1% Fica vedada a aposicao de inscricdes. anuncios, painéis decorativos e pirituras nas areas envidracadas do
veicu o;
13.16 - Disponibilizar veiculos com todos os acessorios de seguranoa na forma prevista na legislaqao que rege a
materia:
13.17 - A CONTRATADA nao podera SUBCONTRATARISUBLOCAR os veiculos, devendo obrigatoriamente possuir
em frota propria para a prestaoao dos servioos do objeto licitado.
14 - ALTERAQOES CONTRATUAIS
14.1- A Contratada fica obngada a aceitar. nas mesmas condicoes contratuais. acrescimos ou supressdes no
quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento} do valor iniciai do Contrato. conforme o
disposto no § 1;-, do art. 65. da Lei de Licitacoes.

15. VALIDADE E on VIGENCIA
15.1 - O Contrato resultante da presente Licitacao tera vigéncia a partir de sua assinatura, tendo validade até 31 de
dezembro de 2020. podendo ser prorrogado nos casos e lormas previstos na Lei n? 8.666193. de 21 de junho de 1993 e
suas alteracoes posteriores.
16. PAGAMENTO
16.1- O pagamento dos servicos prestados sera efetuado. a cada etapa. em ale 10 (dez) dias iiteis contados da data do
recebimento da Nota Fiscal. diretamente pela Secretaria Contratante, atraves de crédito na Conta Eancaria do
fornecedor ou atraves de cheque.
16.2. A fatura constara dos seivicos efetivamente prestados no periodo, de acordo com 0 quantitativo eietivamente
realizado. cujo valor sera apurado através de medicao;
16.3-Caso a medicao seja aprovada pela Secretaria de competéncia, o pagamento sera efetuado até o 30° (trigeslmol
dia apos o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A]. junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Cratei'.is~
CE.

17. DA CONTRATAQAO
’
1?.1
As obrigacoes decorrentes da presente licitacao serao formalizadas por termo de contrato 85|JBC|ﬁC0.
celebrado entre o Municipio, representado pelo Ordenador de Despesas (doravante deriorninado Contraiante}. e 0
licitante vencedor (doravante denominada Contratada}. que observara os termos da Lei n.° 8.666i93. deste edital e
demais normas pertinentes. cuja minuta foi submetida a exame previo da Assessoria Juridica do Municipio.
17.2
O licitante vencedor tera o prazo de 65 (cinco) dias Uteis, contados da devida convocacéo. para celebrar o
referido Contrato. do qual farao parle integrante o edital. seus anexos. a proposta e demais C|1O;t;l'ﬁ9ﬂt0S apresentados
"
- "
pelolicitante
vencedor. Em caso d8f8CUS8il'l|US1lﬁC8d3.|SBF|l1B—3
aplicado o_ d'ispo st ono item..
‘
17.2.01 As obrigacoes decorrentes da presente licitacao serao formalizadas por termo de contrato especilico.
celebrado entre o Municipio. representado pelo Ordenador de Despesas (doravante denomiriado Contratante). e o
licitante vencedor {doravante denominada Contratada}, que observara os terrnos da Lei n.° 8.666 ' e+-- - edital 8
demais normas pertinentes. cuja minuta foi submetida a exame prévio da Assessorla Juridica do _________
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17.3 Por ocasiao da assinatura do
ntt
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- a'\F:__-Eé,’
.
_ _ para execu "
co ra o a licitante venoedora d evera aP'e5e"ta§'»a) Frota do veiculos
necessaries
_ dos services.
gao dos servi‘ os,
<1
. .
para presragao
(E vedada a subcomratagag
da tofrrgiZ’nv;>kc::$:o)6aso
a quanlidade
do veiculos
aos”-‘5-53513"
b) Copia aufenlicada do Cerff
‘ e Licencramenlo
'
'
»
. veiculos a serem
Iocados;
iica d0 de Registro
do Voiculo
- CRLl/. dos respectrvos
c) Copia autenticada dos documentos de identidade e carteira de habilitacéo dos motoristas
17.4 Se oconvocar
licitante agngatagregagna§1i2:eo1téfermo
v
d
'
1 é ' facultado ao Ordenador do
Despesa
do (éontrato no prazo estabelecido
em revogar
igual Prazo
e nas mesmas condi Q dos p ro pos
Strespellta
a a ‘ordem
dc classlﬁcaqap
das aos
propostas’
para fazé-lo
cu
a ﬁcnaqéu
as pe a primeira
classiﬁcada.
inclusiveﬁnal
quanto
precos (doscontos).
17.5
' ' a' Coritratanlo providenciar.
'
~ ‘a~ sua conta, a publicacao
- ~ do extrato do Contrato nos quadros do aviso
. dos
I _ I ncunitiira
orgaos publicos municipais, ate 0 quinto dia util do més seguinte ao do sua assinatura, para ocorror no prazo do 20
(vinte) dias daquela data. O mesmo procedimento so adotara com rolacao aos possivols tormos aditivos.
17.6 Olicitante adiudicatario se obnga a manter, durante toda a execucao do Conlrato. em compatibilidade com as
obngacoos assumidas. todas as COr1d1(;69S do habilitacao.
17.7 O Termo de Contrato so podera ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei n.° 8.666/93.
18. DAS PENALIDADES
18.1 O licitante que ensejar o retardamento da oxocucao do certame, nao mantiver a proposta. falhar ou fraudar na
execucao do Contrato. comportar-so do modo inidoneo, ﬂzer doclaracao falsa ou cometer fraude ﬁscal, garantldo o
direito previo da citacao e da ampla defesa, ﬁcara impedido de licitar e contratar com a Administracao, polo prazo do até
5 (cinco) anos, enquanto perdurarom os motivos determinantos da punigao ou até que seja promovida a roabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade. sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo do
contrato e das demais cominagoes legals.
18.2 A Contratada ﬁcara. ainda, sujeila as soguintos penalidades. em caso do inexecuoéo total ou parcial do contrato.
erro do execucao. execucao imperfeila, mora do oxocugao. inadimplomento contralual ou nao voracidade das
informacoes prestadas, garantida a prévia defesa:
I - advorténcia. sancao do que trata 0 inciso I do art. 87. da Lei n.° 8.666193. podera ser aplicada nos
seguinles casos:
I
A V
a) descumprimento das obrigacées e responsabilidades assumidas na_|icitar;ao;
b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviqos da Contratante.
desde que nao caiba a aplicacao do sancao mais grave.
ll — multas (que poderao ser rocolhidas em qualquer agéncia intogrante da Redo Arrecadsdora do Rteceitzs
Municipais. por meio do Documento de Arrecadacao Municipal - DAM. a ser preonchido do acor o com in s ru c o s
fomecidas pela Contratante):
at de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercicio. por dia do atraso na prestacao dos
sonricos ou indisponibilidade do mesmo. limitada a 10% do mesmo valor, _
_
_
'
'
al
er
clausula
ou
b) do 2% (dois por conto) sobre 0 valor contratual total do exercicio. por infraoao a qu qu
condicao do contrato, nao especiﬁcada nas demais 8|lll63S deste inciso, aplicada em dotiro na reincidéncia;
cl do 5% (cinco por cenlo) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer sorvico
'
'
' que s.o seg uiroin a
rojeitado caractorizando-so a recusa. caso a correcao nao so efetivar
nos 5 (cinco)
dias
data da comunicaoao formal da rejeicao;
||| _ suspenséo temporaria do participacao em licitacao e impedimento do contratar com o Municipio de
Cratei'is,porprazo nao superiora5(c_inco)anos;_ A
a _
_ PM en uamo erdurarem
IV - d 96 Iara 9 ao do inidoneidade para licitar 1 ou contratar
comaAdministra<;ao
U ica, q _ 11 .
.. _
.
os motivos determinantes da puriigaoou ato ouo seja promovidaa reabilitaqao perajnte ia Z. -
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18.3 No processo do aplicacao do ponalidades é assogurado o direito ao contraditorio e a ampla dofesa_ garantida nos
prazos do 5 (cinco) dias [itois para as sancoos previstas nos incisos I, ll e III do item 18.2 supra o 11] (dez) dias corridos
para a sancao prevista no inciso IV do mesmo Item.
18$ O valor da l'1'II.I|18 aplicada devora sor recolhido ao Tosouro Municipal no prazo do 5 (cinco) dias a contar da
no I icacao ou docisao do rocurso. So o valor da multa nao for pago. ou dopositado. sera automaticamento doscontado
do pagamento a que a Contratada ﬁzer ius. Em caso do irioxisténcia ou insuﬁciéncia do crédito da Contratada. o valor
dovido sera coorado administrativamonte ou inscnto como Divida Ativa do Municipio o cobrado modianto processo do
oiiocucao ﬁscal. com os encargos corrospondontes.
18.5 - As sancdos previstas nos incisos III e IV do item 18.2 supra, podorao ser aplicadas as empresas que. om razao
do contrato obioto desta Iicitacao:
I - praticarom atos ilicitos, visando frustrar os objotivos da licitacao;
II - demonstrarom nao possuir idonoidade para contratar corn a Administracao Publica, em virtudo do atos
ilicitos praticados;
III - sofrorom condenacao deﬁnitive por praticarom, por moios dolosos. fraude ﬁscal no recolhimento do
quaisquor tributos.
18.6 As sancoes previstas nos incisos I, III e IV do item 18.2 supra poderao ser aplicadas juntamonto com a do inciso
II do mesmo item. facultada a dofosa prévia do interessado no rospectivo processo. no prazo do 5 (cinco) dias utois.
18.7 A licitante adjudicataria que so rocusar, Injustiﬁcadamente, em lirmar o Contrato dentro do prazo do 2 (dois) dias
Litois a contar da notificacao que Ihe sera encaminhada estara sujoita a multa do 5,00% (cinco por conto) do valor total
adjudicado, sem prejuizo das demais ponalidados cabiveis. por caractorizar descumprimento total da obrigacao
assumida.
18.8 - As sancdes previstas no item 18.7 supra nao so aplicam as demais licitantes que, aposar do nao vencedoras.
vonham a ser convocadas para colebrarem o Termo do Contrato. do acordo com osto edital. o no prazo do 48 lquarenta
o oitol horas comunicarem seu dosintorosso.
19. DAS 0BR|GA¢OES DOS CONDUTORES:
_
19.1. Som prejuizo das obrigaooos perante o Codigo Brasiloiro do Transiio, os condutoros sao obngados a:
I - Conduzir-so com atencao e urbanidado;
II - Prostar inforrnacoos e atender roclamacoos dos alunos ou sous rosponsavois:
Ill ~ Prostar socorro aos alunos om caso do acidontos ou mal subito;
7
IV - Diligonciar a obtoncao do transporto para alunos, om caso do intorrupcao do viagem;
_ _
V - Facilitar 0 onibarquo o dosonibarque dos alunos. om especial aquelas com nocossidados ospociais;
VI - Cumprir a obrigatoriodado do cinto do soguranca;
VII - Cumprir a oriontaqao a proibicao do fumar no interior dos voiculos;
VIII ~ Mantor a ordem no interior do veiculo;
_
IX - Nao transportar com nilimoro acima da Iotacao maxima pormitida por lei.
X - Usar cracha do idontiﬁcacao om Iugar visivel aos alunos;
XI - Nao colocar o veiculo em movimonto com as portas abortas;
XII - Nao pormitir a entrada do possoas nao autorizadas lcaronasl;
_
_
XIII - Portar relacao atualizada do cada escolar transportado, contendo nome. data do nascimonto e tolelone
O
XIV - Nolificar a Socrotana do Educacao a relacao dos alunos que aprosoniarom quantidado do faltas 8CllTt8 do 50 /O do
percontual pormitido por lei.
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ANEXO II - PROPOSTA PADRONIZADA
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9. _

PREGAO ELETRCJNICO N” 00112020-SEDUC

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS - CEARA

Comissao do Progao
Objotmg

WI

DESCRICAO

UND

otoa

U:'|T

T0";'AL ‘

V a Iidade da Proposta: 60 (Sessenta) dias;
0 Licitanto declara que, nos valores apresentados acima.
estao
‘
" inc
' Iusos todos os tributos, oncargos
trabalhistas,
'
providenciarios,
'
" ' fiscais
' ' e co morciais, taxas, fretos, seguros, deslocamontos do pessoal, custos.
demais desposas que possam incidir sobre fornecimento licitado. inclusive a margem do lucro.
Local o data.

do

do 2020.

Assinatura

‘ 1 Esta Cane a Pro p osta dovera ser anexado junto ao sist onia o‘a Bolsa do Liciiagroos o Loildos do Brasil Obsonraoao
BLL. sob pena do desclassificacao.
' 30. §5‘* do Docroto
"
‘ do licitaiito. (art.
FedoraIn”.
Observacao 2‘ Por I‘orca do Iog islacéo vigeiito. a vedada a i'doiiti'i‘icai;ao
10.024/20191
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACOES

DECLARAQAO
(NOME E QUALIFICAQAO DO FORNECEDOR}, DECLARA:

al sob as penas da lei, para todos os ﬁns do direito a que so possa prostar, espocialmonto para tins do prova om
processo Iicitatorio, junto ao Munlcipio do CRATEUS. Estado do Coara, que, om cumprimonto ao ostabolocido na Lei n°
9.854. do 2771011999, publicada no DOU do 2811011999, o ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituicao Federal, nao
omprega menoros do 18 (dozoito) anos om trabalho noturno, porigoso ou insalubro, nem omproga menoros do 16
(dozessois) anos om trabalho algum, salvo na condioao do aprondiz. a partir do 14 (quatorze) anos;
bl sob as penas da lei. para todos os ﬁns do direito a que so possa prostar, espocialmonto para ﬁns do prova om
processo licitatorio. junto ao Municipio do CRATEUS, Estado do Ceara, que concorda intogralmonto com os tormos
deste edital o sous anexos;
cl que inoxisto qualquer fato suponienionto impeditivo do nossa tiabilitacao para participar no prosonlo cortarno
Iiciiatorio, bem assim que ﬁcarnos ciontos da obrigatoriedado do doclarar ocorréncias postorioros, nos tormos do art. 32.
§2°. da Loi n.° 8 666193
d) que. sob as penas da Lei, do que tom conhocimento do todos os paramotros o olomontos do produto a ser ofortado e
que sua proposta atondo intogralmonto aos requisitos constantes nesto edital
Polo quo, por sor a oxprossao da vordado. ﬁrma o prosonte, sob as penas da Loi
(CE),

DECLARANTE

do

20
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N“

CONTRATO ouo sumo si CELEBRAM. DE um LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE cameos, E oo ourao
moo
PARA o FIM oue A SEGUIR so
DECLARA:

‘hr

(SE PESSOA JURIDICAJ
Solo prosonte instroumonto. o MUNICIPIO DE CRATEUS ~ CE, pessoa juridica do direito ptibiico intemo, inscrita no
NPJiMF sob o n 07.982.D36fO001-67, com sede do sua Profoitura Municipal na Rua Col. Zozo 1141 - Contro CraIousiCE. atravos da Socretaria do XXXXXXXXX, nesto ato roprosontada pela rospoctiva Socrotaria Sra ....... .. aqui
denominada do CONTRATANTE, o do outro lado a Emprosa .......... ., ostabelocida na ..
inscrita no CNP.Ji'MI: sob
o n°
nesto ato roprosontada poIo(a) Sr(a)
portador (a) do CPFIMF n°
aponas denominada
do CONTRATADA, fim1am entre si o prosonte TERIIIIO DE CONTRATO modianto as clausulas o condicoos a soguir
ostabelecidas
{SE PESSOA FISICA}
Polo prosonte instrumonto. o MUNICIPIO DE CRATEUS - CE, pessoa juridica do direito piiblico intorno, inscrita no
CNPJIMF sob o n° 07.982.036i000i-67, com sede do sua Profoitura Municipal na Rua Col. Zozo 1141 - Contro CratoiisiCE. atravos da Socrotaria do XXXXXXXXX, nesto ato ropresentada pela respective Socrotaria Sra........., aqui
denominada do CONTRATANTE o o (a) Sr. ta}
_ _
_
_ inscrigo (3) no
CPF sob o n“ _._._i__-_, com ondoreoo a Rua l Av. _
_
_
n°
r Balm};
g. na cidado i__;, Estado do __ _ . aponas denominada do CONTRATADA, firmam entre
si o prosonte TERMO DE CONTRATO modianto as clausulas o condiooos a soguir estabolocidas.

if

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 FUNDAMENTO LEGAL:
1.1. O prosonte contrato fundamonta-so nas disposicoos da Lei Federal n° 8.666193, do 21 do iunho do 1993, demais
alteragoos o atualizada pela Lei n° 9.648798, do 27 do maio do 1998, nos tormos do Progao Elotrénico n“ 00112020SEDUC. o rosultado da Iicitacao, dovidamento homologada pela Ordonadora da Secrotana do Educacao, com base na
proposta da CONTRATADA, tudo parto intogranto deste contrato indopondonto do transcricao.
CLAUSULA SEGUNDA - D0 OBJETO:
_
2.1. Constitui objeto do prosonte contrato a SERVIQOS DE LOCA1,3AO_ DE VEICULO5 DESTINADOS A0
TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAQAO DO MUNICIPIO DE CRATE_LJSiCE, tudo conformo
ospociﬁcacoos coniidas no Termo do Roforoncia, conslanto no Anexo I do edital o da proposta adiudicada.
CLAUSULA TERCEIRA - D0 VALOR, DO REAJUSTE E D0 REEQUILIBRIO ECONOIVIICO-FINANCEIRO:
3.10 valor global da prosonte avonca é do RS _*“_(; _), a ser page om conformidade com a ontrega no
periodo rospoctivo, do acordo com as notas ﬁscaisilaturas dovidamento atostadas polo Gostor da empresa.
acompanhadas das Cortidoos do INSS o FGTS. todas atualizada. obseivadas as condiooos da proposta o o soguinto
3.2. O valor do prosonte Contato nao sera objeto do roajusto antes do docorridos 12 (doze) moses do sou rogistro.
nipotoso na qual podora sor utilizado o Indico IGP-M da Fundacao Getulio Vargas.
_ I _
3.3. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipotoso do sobrovirom fatos improvistos, ou previsivois porem
do conseqiiéncias incalculavois, rotardadores ou impoditivos da oxocucao do ajustado, ou ainda, om caso do forca
- caso fortuito
' ou fato do principo,
' ‘ conligurando
'
' economica
‘ ' oxtrao rd‘inaria
' ' o o xt raco ntraiual_ po dora modianto
maior,
aloa
procodimonto administrative onde roslo domonstrada tal situaoao o termo aditivo, sor resta
aa re aoa =_ o -.
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partes pactuaram inicialrnento entre os oricargos do contratado o a rotribuicao da administracao para.
- do fornecimento, obiotivando a
a ius aremuneracao
t ' deOcc?II?sl:III:IJgEaECDl1OmIC0—fI1'lElI'iC8|l'O
" ‘
- i
- -inicial
- - do contrato.
go:II_IIIEIIgIIiIIIJEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_I:IIIIIIIIIIII
cIa I_eIIFedeIaI n°8I6II6rIII;Ini;II<:I1;;aaIoa
na
- -d
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CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL:

4.1. O C ontrato resultanto da prosonte Licitacao
‘ - - tera- vigencia
- - A a partir- do sua assinatura.
.
.
tendo validade
ato 31 do
D
aIf;!IE:'I;§;€;
;l§¢SIi0I2I0éSpodondo ser alterado nos casos o formas provistos no Lei. 8.666 do 21 do Junho do 1.993 o
CLAUSULA QIJINTA - DA ENTREGA DOS SERVIQOS:
5.1. A realizacao dos servii;os sera do acordo com as solicitacdos requisitadas pela Contratante, dovondo os mesmos
serem exocutados apos o recebimento da rospoctiva Ordom do Sorvico, junto a sede da Socrotaria Municipal
competento,Iou onde for moncionado na respectiva Ordom do soivico, no prazo maximo do O5 {cinco} dias;
5.2. O recebimento dos soniicos sera ofotuado nos soguintos tormos:
5.2.1. Provisonamonto, para ofeito do posterior veriﬁcacao da conformidade do produto com a 8Sp8CiﬁC3t;€10L
5.2.2. Deiinitivamonto apos verificacao da qualidade do produto, polo setor rosponsavol pela solicitacao e
conseqiientemonte aceitacao.
CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:
6.1. As dosposas docorrontes das evontuais contralacoes que podorao advir desta Iicitacao corrorao a conta do
rocursos ospociﬁcos consignados no rospoctivo Orcamonto, nas Dotagao Orcamontaria n°: __~_,_ _7_ _.
Elomonto do Dospesa: n°
_
.
CLAUSULA SETIMA - D0 PAGAMENTO:
7.1. O pagamonto dos sorviqos orostados sera oiotuado, a cada etapa, em ato 10 (dez) dias iiteis contados da data do
recebimento da Nota Fiscal, dirotamento pela Secrotaria Contratante, atravos do crédito na Conta Bancaria do
fornocodor ou atravos do cheque.
7 2. A fatura constara dos soniicos efotivamonto prestados no periodo. do acordo com o quantitativo ofotivamento
realizado. cujo valor sera apurado atravos do medicao:
7.3. Caso a medicao seja aprovada pela Secretaria do compotencia. o pagamonto sera ofetuado ate o 30° (tngésimo)
dia apos o protocolo do tatura poIo(a) CONTRATADOIAI. junto ao setor competente da Profeitura Municipal do Cratei'isCE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAQDES DA CONTRATADA:
I
I _
8.1. - Exocutar o obieto do Contrato ato 31 do dozombro do 2020. do confomidade com as condicoos e prazos
ostabolocidos no Progao Elotronico, no Termo Contratual e na proposta venoedora do certame; _
I
8.2. - Manter durante toda a oxecucao do obioio contratual. em compatibilidade com as obrigacoos assumidas. todas as
condicoes do habilitacao o qualiﬁcacao oxigidas na Lei do LicItacoes;
8.3. - Utilizar proﬁssionais dovidamento habilitados. substituindo-os nos casos do impedimentos ioituitos. do rnanoira
que nao so projudiquom o bom andamonto o a boa prostagao dos sorvicos;
_
osp
p
8.4. - R ondor, erante as leis vigentos, pelo sigilo dos documentos manuseados,Isondo que a CONTRATADA nao
- o termino
' ' do C0llITRATO, sem consen 1'imeIn 1o p rev I o pI or oscnto
fazer uso
dovora.- mesmo apos
_ da
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ara IIIIS de EIIBCIIIIQO
do
do quaisquor documentos ou informacoos ospociﬁcadas no paragraio anterior, a nao o p
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.
.
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8.7.-I Pager seusomprogados no prazo previsto
- em lei,- sendo tambem
A do sua responsabilidade
~ o pagamonto- dé'TUdD5"'2'
os lrIibutosIqIuo, direta ou indiretaniente, incidam sobre a preslacao dos servicos controlados inclusive as contribuicdes
previdenciarias ﬁscais e paraﬁscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros do acidontos do trabalho, etc. ﬁcando oiicluida
qualquer solidanedado da Prefeitura Municipal do Crateus por evontuais autuaooos administrativas e1ou judiciais uma
voz que a inadimplencia da CONTRATADA, com roforoncia as suas obrigacdes. nao so transfere a Prefoitura Municipal
do Craieus;
8.8 - Disponibilizar. a qualquer tempo, toda documontaqao referento ao pagamonto dos tributos, seguros, oncargos
sociais, trabalhistas e providonciarios relacionados com o objeto do CONTRATO;
8.9 - Responsabilizar-so pelas despesas com documentacao. rogularidados, impostos, taxas, tributos e oncargos e
voiculolsl oxocutores dos servicos ora contratado(s);
8.10 - Facilitar a aoao da FISCALIZAQAO na inspocao dos sorvicos, prostando. prontamento, os esclarocimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE;
8.12 - Em caso do qualquer avaria nos veiculos. a Contratada dovora responsabilizar-so. substituindo-os, por transporto
no mesmo modolo, marca o com capacidade do passageiros do modo a evitar a interrupcao dos soivicos;
8.13 ~ A contratada ﬁca obrigada a mantor os veiculos, oquipamonios e matoriais nocessarios ao bom desomponho da
prostacao dos sorvicos devom ostar om porfoilas condicoes do limpeza. uso e manutencao nocessarias a oxecugao dos
seniicos:
8.14 - Os veiculos doverao estar em conformidade com as normas expedidas polo Contran1Detran e Poitaria Dotran n“
1153, do 2610812002;
8.15- Fica vedada a aposicao do inscricéos, anuncios, paineis decorativos o pinturas nas areas envidracadas do
veiculo;
8.16 - Disponibilizar veiculos com todos os acessorios do seguranca na forma prevista na legislacao que rego a
maioria;
8.17 - A CONTRATADA nao podora SUBCONTRATAIUSUBLOCAR os veiculos, dovondo obrigatoriamonte possuir em
frota propria para a prostaoao dos sorvicos do objeto licitado.
CLAUSULAS NONA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE:
9.1. Alem das obrigacoes constantes em clausulas do Edital do Licitacao o seus anoxos, om especial as deﬁnidas nos
diplomas federal o estadual sobre licitacoos, a contratante obrigar-so-a:
I
I
9.1.1. Exigir o ﬁol cumprimonto do edital o contrato. bem como zolo na realizacao do fornecimonto e o cumprimonto dos
prazos;
_
I
_
I
9.1.2. Notiﬁcar a CONTRATADA sobre qualquer irrogulandado na ontrega dos produtos objeto deste contrato,
9.1.3. Acompanhar o ﬁscalizar junto aIContratada a o>I<e_cucao do obioto contratuaI,I
II
mo IIeIaI eIo
9.1.4. Efotuar os pagamentos devidos nas condicoes ostabolecidas nesto instrumonto, em co
P
cumprimento do todas as clausulas contratuais:
_
_
_
I d
I C onde
9.1.5. Assegurar o Iivro acesso do CONTRATADO e sous propostas. devidamenteidentiﬁcados. a o os os o ais 8
so ﬁzer necossaria a proslacao dos seniicos Iicitados. prostando-Ihes todas as inforrnacoos o osclarecinion os qu .
oventualmento, forem solicitados;
_ I _
_ _
_
_ .
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CLAUSULA DECIHIA - DAS SANQOES:
_
_
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I ~ Adverténcia, sanoao de que trata o inciso I do ad. 87, da Lei n.° 8.666i93. podora ser aplicada nos seguiriti§so3§_g§_;":/ '
a) descumprimento das obrigaqﬁes e responsabilidades assumidas na licitaoao;
‘
'_
b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvotvimenio dos senrigos da Coniratante, desde que
nao caiba a aplioagao de sanoéo mais grave.
ll - Muiias (que poderao ser reoolhidasem qualquer agéncia integrante cla Rede Arrecadadora de Receiias Municipais,
por meio de Documenio de Arrecadaqao Municipal ~ DAM. a ser preenchido de acordo com instrugoes forneoidas pela
Contratame}:
a} de 1,0% (um por cento} sobre 0 valor coniraiual total do exercicio. por dia de atraso na prestaqéo dos serviqos ou
indisponibilidade do mesmo. limitada a 10% do mesmo valor:
b} do 2,0% (dois por cento] sobre o valor oontratual total do exercioio. por infraqao a qualquer ciausula ou condigéo do
contrato, nao especiﬁcada nas demais alineas deste inciso. aplicada em dobro na reincidéncia;
o) de 5,0% {CIHCO por cenio) do valor contratual ioial do exercicio. pela recusa em corrigir qualquer servioo rejeitado.
caracterizando-se a recusa, caso a correoéo nao se efetivar nos U5 {cinco} dias que se seguirern a data da
comunicagao fomai da rejeigao;
11| - Suspensao temporaria de participagao em licitaoao e impedimenio de contratar com o Municipio de Crateds. por
prazo nao superior a 05 (cinco) anos;
W ~ Deciaraoao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraoao Publica. enquanto perdurarom os motivos
determinantes dapunigéo ou a_té_ que seja promovida a reabilitaoao perante a autoridade que aplicou a penalidade.
depors do ressarcimenio a Adminislraoéo pelos pre|uizos resultantes e depois de decorrido 0 prazo da sangao aplicada
com base no inciso anierlor.
103- No processo de aplicagao de penaiidades é assegurado o direito ao oontraditorio e a ampla defesa. garantida nos
prazos de 05 (cinco) dias uteis para as sanooes previstas nos incisos 1, ll e Ill do item 10.2 supra e 10 (dez) dias
corridos para a sangao prevista no inciso IV do mesmo item.
10.4~ O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de D5 (cinco) dias a contar da
notiﬁcaqéo ou decisao do recurso.Se o vaior da multa nao for pago, ou depositado. sera automaticamente descontado
do pagamenio a que a Contratada ﬁzer jus. Em caso de inexisténcia ou insuﬁciéncia de crédito da Contratada. o valor
devido sera cobrado administrativamonte ou inscrito como Divida Aiiva do Municipio e cobrado medianie processo de
execuoao ﬁscai, com os eocargos correspondentes.
10.5- As sanooes previstas nos incisos Ill e IV do item 10.2 supra, poderéo ser apiicadas as empresas que. em razao
do contrato objeto desta 1iCila(;§01
a} pratioarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitaqao;
b) demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Adminislraoao Publica, em virtude de atos iiicitos
praticados;
c) sofrerem condenagéo deﬁnitiva por praticarem, por meios doiosos. fraude ﬁscal no recolhimento de quaisquer
iributos.

10 6- As sangoes previstas nos incisos I, Ill e IV do item 10.2 supra poderao ser aplicadas juntamenie com a do inciso
ll do mesmo item, faoultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo. no prazo de 05 (cinco) dias uie|s._
107- A iicitante adjudicataria que se recusar, injustiﬁcadamenle, em_ﬁrrr1aro Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias
dteis a coniar da notificaoao que lhe sera encaminhada. estara sujeiia a molia de 5.0% {cinco por cento) do valor toial
adjudioado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis. por caractenzar descurnpnmento total da obngaoao
assumida.
10.8- As sanooes previstas no item 10.7 supra nao se aplicam as dBﬂ'|E1lS hcrianies qde. apesar de nao vencedoras.
venham a ser convocadas para ceiebrarern o Temo do Contrato, de acordo com esie edital, e no prazo de 48 (quarenta
e oiio) horas comunicarern seu desmteresse.
CLAUSULA DEC1MA PRIMEIRA - DA RESCISAO:
_ _
_
11.1. Esie contrato podera ser rescindido uniiaieraimente pela contratante. por conveniéncia admrnrstranva ou por
infringéncia de qualquerdas condiooes paciuadas. ‘
_ I ‘
_
' mo das dis P osiooes
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11.2. O nao curnpnme
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11.3. O presente contrato é rescindivel ainda. independenlemente do qualquer inlerpelaoao judicial ou extrajudicial, nos
casos de:

11.3.1. Omissao de pagarnento pela contratante;
11.3.2. lnadimpléncia de qualquer de suas clausulas por qualquer umas das partes.
11 3.3. Acerto em cornum acordo por iniciativa do uma das paries. mediante aviso por escrito com 30 [trinta] dias de
anlecedéncia, sem onus para ambas as parles;
11.3.4. No caso do nao cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato. a parle que se sentir prejudioada
podera reincidi-lo sem que se faca necessario uma comunicagao por escrito com a antecedéncia deﬁnida no subitern
anterior

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAQAO CONTRATUAL:
12.1. Ouaisquer alteracoes que venham a ocorrer neste inslrumenlo serao efetuadas mediante Termo Adilivo.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
13.1 - Esle contrato poderé ser rescindido de conformidade com o disposto nos art's. 77 a 80 da Lei no 8.666193.
13.2- Na hipotese de ocorrer a resoiséo administraliva prevista no art. 79, inciso I. da Lei n° 8.666f93. a Contralante sao
assegurados os direilos provistos no art. B0, incisos I a IV, paragrafos 1o a 40. da Lei cilada.
CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA FISCALJZACAO DO CONTRATO:
14.1. A execugao do contrato sera acompanhada e iiscalizada pelo {a) o (a) Servidor (a) Sr (a). xxxxxxxxxxxx
especialmente designado (a) pelo Secretariolal Municipal do XXXXX. de acordo com o eslabelecido no AFT. 6? da Lei
8.666l93, doravanle denominado (a) FISCAL DE CONTRATO.
CLAUSULA DECIMA QUlNTA- DO EOR0:
15.1. O loro da Comarca de CRATEUS e o competente para dirimir questoes decorrentes da execucao deste Conlrato.
ern obediéncaa ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8 666 de 21 de junho de 1993. alterada e consolidada.
Declaram as panes que esle contrato correspondente a manifestaoao ﬁnal, complela e exclusiva de acordo entre elas
celebrado. assinado 0 presente contrato juniamente com as teslemunhas ﬁrmadas. Crateus — CE.
CRATEUS-CE, _ de __ de g.
MUN|C|PIO DE CRATEUS

<nome do secretario gestor>
Secretaria de <Secretaria>
<NOME DA EMPRESA>
<NOME D0 REPRESENTANTE>
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.
CPF N“:
2.
CPF N“:
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ANEXO I DO CONTRATO
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<nome do secretario gestor>
Secretaria de <Secretaria>
<NOME DA EMPRESA>
<NOME DO REPRESENTANTE>
CONTRATADA
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