PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE
CNPJ: 07.413.255/0001-25
ADM: Jati em Boas Mãos
EDITAL DE PREGÃO
PREGÃO N° 2017.02.13.01

PRIMEIRA PARTE: PREÂMBULO
I)

- OBJETO

a) Definição: Contratação de pessoa física ou jurídica para o transporte escolar de alunos do
ensino fundamental e médio deste Município, conforme especificações em anexo.
b) Pregoeiro: José Lima da Silva
c) Dotação Orçamentária: 0801 - 12.361.0019.2.032
d) Elemento de Despesa: 3390.36.00 / 3390.39.00
e) Prazo, e forma de Prestação dos Serviços: Os serviços objeto deste pregão deverão ser executados
após a assinatura do contrato objeto deste pregão, não podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal
N° 8,666/93 e suas alterações.______________________________________________________________
O Pregoeiro do Município de Jati/CE, acima identificado no uso de suas
atribuições legais, toma público que no dia 01 de Março de 2017, às 14:00hs, na sala da Comissão de
Licitação do Município de Jati, sito à Rua Carmelita Guimarães, 02 Centro, será realizada licitação na
modalidade de Pregão Presencial, visando a contratação do objeto supramencionado, conforme descrito
no objeto deste edital e seus anexos, onde realizar-se-á o credenciamento e recebido os envelopes
contendo as propostas de preço e os documentos de habilitação das empresas interessadas, às 13:30hs, e
em seguida às 14:00hs, será dado início à sessão de Pregão. Este procedimento licitatório reger-se-á pelas
disposições da Lei N° 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores - Lei de Licitações, Decreto Federal
N° 3.555/2000 e da Lei Federal N° 10.520. de 17/07/2002 - Lei que Regulamenta o Pregão, e demais
normas pertinentes e, ainda, pelas disposições estabelecidas no presente edital e seus anexos.
SEGUNDA PARTE: DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS
1.0 -DOOBJETO
1.1- A presente licitação tem por objeto o constante no Preâmbulo deste Edital, de acordo com as
especificações contidas em seus anexos.
2.0 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1 - Poderá participar do pregão qualquer pessoa física ou jurídica localizada em qualquer Unidade da
Federação, desde que atenda a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos.
2.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que se encontrem em processo de
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, estejam cumprindo suspensão temporária
de participação em licitação ou impedimento de contratar com este Município, ou tenham sido declarados
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem
constituídos na forma de empresas em consórcio.
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3.0 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
3.1 - Cada licitante deverá apresentar, simultaneamente, 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber: de
PROPOSTA DE PREÇO e de HABILITAÇÃO, vedada a remessa via postal.
3.2 - Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preço e à Habilitação deverão ser entregues
separadamente, em envelopes opacos e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante, o número do CNPJ, o objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos (“Proposta
de Preços” e “Documentos de Habilitação”), na forma dos Incisos I e II a seguir:
I - Envelope contendo os relativos à Proposta de Preço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
PREGÃO N° 2017.02.13.01
OBJETO:__
LICITANTE:_________________________CNPJ/CPF:
ENVELOPE N° 01 (PROPOSTA DE PREÇOS)

II - Envelope contendo os documentos de Habilitação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
PREGÃO N° 2017.02.13.01
OBJETO:___
LICITANTE:____________________________CNPJ/CPF:
ENVELOPE N° 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
3.3 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em
original ou cópia autenticada por cartório competente.

o

3.3.1 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos
referentes à habilitação e à proposta de preço e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial
do Brasil.
3.3.2 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados
em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma
oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
3.4 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos
apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
3.5 - Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente edital, por irregularidade,
protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, no
endereço discriminado no preâmbulo deste edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas.
3.6 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital a licitante que não protocolizar o
pedido, em conformidade com o disposto neste edital, até o segundo dia útil que anteceder à data de
realização do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
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3.7 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
3.8 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
4.0

- DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE n° 01)

4.1 - O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a especificação dos serviços, sua discriminação
conforme o edital, contendo seus respectivos preços em algarismos e por extenso, em uma única via, sem
rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel devidamente identificado com o número de inscrição
no CNPJ/CPF ou timbre impresso do licitante e número de telefone, devendo, suas folhas serem
rubricadas e numeradas:
4.1.1 - A indicação da razão social da empresa licitante, o número de inscrição no CNPJ de seu
estabelecimento e endereço completo deverá ser o que efetivamente irá prestar o objeto da licitação. São
facultativas as informações dos dados referentes ao número de banco, agência e conta corrente nesta etapa
da licitação, sendo obrigatória, posteriormente, para a licitante vencedora.
4.2 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento
não previsto em lei.
4.2.1 - As Propostas de Preço serão consideradas de acordo com os Anexos deste Edital, expressa em
moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, computando todos os custos necessários para o
atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros
custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação dos
serviços, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e serviços necessários
à execução do objeto e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.
4.3

- A validade da Proposta será de 60 (sessenta) dias;

4.4 - Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, devendo o
Pregoeiro proceder às correções necessárias.
4.5 - O representante do licitante, que será credenciado nos termos dos ITENS 6.5 e 6.6 deste edital,
deverá estar apto a formalizar na própria sessão, por escrito, Proposta de Preço que consubstancie o lance
vencedor, se for o caso, segundo o ITEM 9.5 deste edital.
5.0

- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 02)

5.1 - O envelope “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” deverá conter os seguintes documentos,
em idioma nacional, em uma única via, sem rasuras, emendas ou ressalvas, conforme relação a seguir.
I - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Documento de identificação oficial com foto do Proprietário ou Sócio (s).

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente registrados, em
se tratando de sociedades comerciais ou o Registro Comercial em caso de empresa individual, e no caso
de sociedade por ações, acompanhado da data da assembléia que elegeu seus £tuais administradores. Em
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se tratando de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em
exercício.
c) Alvará de funcionamento.
d) Comprovação de inscrição e quitação junto ao Conselho Regional de Administração - CRA, da sede do
licitante;
e) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente de funcionários, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nível superior (Administrador de Empresas) ou outro devidamente
reconhecido e inscrito junto ao Conselho Regional de Administração - CRA
f) Para comprovar que o profissional acima referido pertence ao quadro permanente da licitante, no caso
de não ser sócio da mesma, deverá ser apresentada cópia da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social
- CTPS, acompanhada da cópia do Livro de Registro de Funcionários, ou contrato de prestação de
serviços com firma reconhecida das partes envolvidas.
II - PROVA DE INSCRIÇÃO NA:
a) Fazenda Federal (CNPJ);
b) Prova de Inscrição Estadual ou Municipal do domicilio sede do Licitante;
III - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante.
b) CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITO, REFERENTE À QUITAÇÃO DE TRIBUTOS
E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS, a qual abrange, inclusive, as CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS previstas
na Lei Federal N° 8.212/1991, conforme portaria MF N° 358 de 5 de setembro de 2014, ou equivalente,
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil;
c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de Certidão
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
d) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de Certidão
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal.
e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através de
Certificado de Regularidade de Situação - CRS e;
f) Comprovação de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas.
IV - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público, que comprovem a
execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos
serviços do objeto desta licitação;
b) Os atestados de capacidade técnica deverão estar acompanhados de contrato(s) e Nota(s) Fiscal(is)
emitidas pela empresa em favor de pessoas jurídica de direito público ou Eriyado.
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c) Comprovação de que possui 40% (quarenta por cento) dos veículos descritos no Anexo I Termo de
Referência, deste edital, compatível com o requisitado no objeto desta licitação, através da apresentação
de cópias dos documentos de propriedade dos veículos em nome da licitante; não poderá ser utilizado um
veículo para mais de uma rota no mesmo horário. Este percentual atende a recomendações do Ministério
Público Estadual e de alguns Tribunais de Contas.
d) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação, na categoria “D”, dos motoristas que irão realizar o
transporte dos estudantes, conforme art. 138, da Lei 9503/97, Código de Transito Brasileiro.
e) Cópia de certificado de curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN, conforme
Art. 138, da Lei 9503/97, Código de Transito Brasileiro.
V - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA:
a) Apresentar o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, devidamente registrado na Junta
Comercial da Sede do licitante na forma do artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
a.l) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham Balanço de
final de exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis envolvendo seus direitos,
obrigações e patrimônio líquido relativo ao período de sua existência
a.2) A(s) empresa(s) optante(s) pelo Sistema Simples de Tributação, desde que declarado no
credenciamento, ficarão isentas de apresentação do que se refere o item acima, conforme art. 25,
c/c art. 26, parágrafo 2o e art. 27 da Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006,
alterada pela Lei Complementar n° . 147, de 07 de Agosto de 2014, mediante apresentação dos
seguintes documentos:
a.2.1) Comprovante de opção pelo Sistema Nacional obtido através do site da secretaria da
Receita Federal do Brasil.
a. 2.2) Extrato de declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), obtido através
do site da secretaria da Receita Federal do Brasil.
b) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da
PROPONENTE, Justiça Ordinária e;
c) Certidão Negativa de Débitos com o Município de Jati, emitida por esta Prefeitura, dentro do prazo de
validade.
VI - DECLARAÇÕES E OUTROS DOCUMENTOS
a) - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal N° 9.854, de 27/10/1999,
publicada no D. O. U. de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do Artigo 70, da Constituição Federal, não
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores
de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
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b) - Declaração de conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser ofertado e que sua
proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos
Anexos deste edital;
c) - Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos, conforme
modelo constante dos Anexos deste edital;
d) - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital (Art. 32, § 2o, da Lei Federal N° 8.666/93);
e) - Caso o Representante não seja sócio o mesmo deverá apresentar instrumento público de procuração
ou instrumento particular acompanhado de documento de identificação com fotografia com firma
reconhecida em cartório, com poderes para formular ofertas e lances de preços, negociar preços
diretamente com o pregoeiro e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa
representada junto a Prefeitura Municipal de Jati/CE.
f) - Protocolo de recebimento de edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
VII - HABILITAÇÃO - PESSOAS FISÍCAS:
a) Documento de identificação oficial com foto;
b) Prova de Inscrição no cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) Comprovante de residência atual, caso o imóvel seja locado o mesmo deverá apresentar contrato de
aluguel com firma reconhecida em cartório;
d) Documento do Veículo em nome do (a) licitante;
e) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação, na categoria “D”, dos motoristas que irão realizar o
transporte dos estudantes, conforme art. 138, da Lei 9503/97, Código de Transito Brasileiro.
f) Cópia de certificado de curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN, conforme
Art. 138, da Lei 9503/97, Código de Transito Brasileiro
g) - Declaração de conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser ofertado e que sua
proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos
Anexos deste edital;
h) - Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos, conforme
modelo constante dos Anexos deste edital;
i) - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital (Art. 32, § 2o, da Lei Federal N° 8.666/93);
j) Certidão Negativa de Débitos com o Município de Jati, emitida por esta Prefeitura, dentro do prazo de
validade.
OBSERVAÇÃO: Os documentos relacionados nas alíneas do item “5.1, Incisos I, IV, VI” e VII, não
precisarão constar do "Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no ato do
Credenciamento deste Pregão, desde que sejam originais ou estejam autenticados em Cartório.
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6.0 - O RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO
6.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por um Pregoeiro, a ser
realizada no endereço constante do Preâmbulo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo e o
conteúdo deste edital.
6.2 - Antes do início da sessão, os representantes dos interessados em participar do certame, deverão se
apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de documentos que os
credenciem a participar desta licitação, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances
verbais.
6.1 - No dia e local designado neste edital, na presença dos representantes dos licitantes, devidamente
credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá, em envelopes distintos,
devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de preço e a documentação exigida para a
habilitação dos licitantes, registrando em ata a presença dos participantes.
6.2 - Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento será
aceito pelo Pregoeiro após as 14:00 horas, salvo no caso do ITEM 9.5 deste edital.
6.3 - Cada licitante credenciará representante que será admitido a intervir nas fases do procedimento
licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua representada.
6.4

- Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:

6.4.1 - Tratando-se de Proprietário ou Sócio:
6.4.1.1- Documento de identificação oficial de fé pública com fotografia;
6.4.1.2 - Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por
Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores.
6.4.1.3 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital (Art. 32, § 2o, da Lei Federal N° 8.666/93).
6.4.1.4 - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal N° 9.854, de 27/10/1999,
publicada no D. O. U. de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do Artigo 70, da Constituição Federal, não
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores
de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
6.4.1.5 - Comprovação de que possui 40% (quarenta por cento) dos veículos descritos no Anexo I Termo
de Referência, deste edital, compatível com o requisitado no objeto desta licitação, através da
apresentação de cópias dos documentos de propriedade dos veículos em nome da licitante; não poderá ser
utilizado um veículo para mais de uma rota no mesmo horário. Este percentual atende a recomendações
do Ministério Público Estadual e de alguns Tribunais de Contas.
6.4.2 - Tratando-se de Representante Legal (Procurador):
6.4.2.1 - Documento de identificação oficial de fé pública com f<
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6.4.2.2 - Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida em cartório,
com poderes para formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com o pregoeiro e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa representada.
6.4 2.3 - Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações,
acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores.
6.4.2 4 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital (Art. 32, § 2o, da Lei Federal N° 8.666/93).
6.4.2 5 - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal N° 9.854, de 27/10/1999,
publicada no D. O. U. de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do Artigo 70, da Constituição Federal, não
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital:
6.4.2 6 - Comprovação de que possui 40% (quarenta por cento) dos veículos descritos no Anexo I Termo de
Referência, deste edital, compatível com o requisitado no objeto desta licitação, através da apresentação de
cópias dos documentos de propriedade dos veículos em nome da licitante; não poderá ser utilizado um
veículo para mais de uma rota no mesmo horário. Este percentual atende a recomendações do Ministério
Público Estadual e de alguns Tribunais de Contas.
6.4.3 - Tratando-se de Pessoa Física:
6.4.3.1 - Documento de identificação oficial de fé pública com fotografia;
6.4.3.2 - Documento do veículo em nome do (a) licitante.
6.4.3.3 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de feto superveniente impeditivo da
habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital (Art. 32, § 2o, da Lei Federal N° 8.666/93).
6.4.3.4 - Protocolo de recebimento de edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital.
6.4.3 - Estes documentos (originais ou cópias autenticadas em cartório) deverão ser entregues fora dos
envelopes, para que possam ser analisados no início dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes
“Propostas de Preços”.
6.5 - A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento do
preposto não inabilitará o licitante, mas impedirá o oferecimento de lances verbais pelo licitante durante a
sessão do pregão até que seja cumprido o disposto nos ITENS 6.5 e 6.6 deste edital, quando for o caso.
6.6 - No decorrer do procedimento licitatório, os licitantes poderão nomear representantes, caso não os
tenha feito, descredenciar ou substituir os já nomeados, desde que apresente os documentos exigidos no
ITEM 6.5 deste edital. Entretanto, não será admitida a participação de um mesmo representante para
mais de uma empresa licitante.
7.0

- DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

7.1

- O Pregão será realizado pelo Sistema Presencial.
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7.2 - O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas
somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecerá ao critério do MENOR PREÇO POR
ROTA
I - a etapa de classificação de preços compreenderá a ordenação das propostas de todos os licitantes,
classificação inicial das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances verbais dos
licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da
primeira classificada, quanto ao objeto e valor;
II - a etapa de habilitação, declaração do licitante vencedor e adjudicação compreenderá a verificação e
análise dos documentos apresentados no envelope “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” do licitante
classificado em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente
edital, bem como a declaração do licitante considerado vencedor do certame e a adjudicação, sendo esta
última feita caso não ocorra interposição de recurso.
7.3 - Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
7.4 - Da reunião para recebimento, abertura e classificação das propostas e habilitação, será lavrada ata
circunstanciada, que mencionará todos os licitantes, as propostas apresentadas, as observações e
impugnações feitas pelas licitantes e demais ocorrências que interessarem ao julgamento da licitação,
devendo ser assinadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e por todos os representantes presentes dos
licitantes ou por representantes entre eles escolhidos, sendo o número mínimo de dois licitantes;
7.5 - A reunião mencionada no item anterior poderá ser gravada, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, por
qualquer meio de reprodução mecânica ou eletrônica, como a fotográfica, cinematográfica, fonográfica ou
de outra espécie. O Pregoeiro comunicará aos licitantes qual o meio de gravação estará utilizando e os
registros decorrentes desta poderão ser utilizados para comprovação de atos e fatos nele contidos, sendo
que será arquivada por um período de 60 (sessenta) dias após a data da reunião.
7.6 - O licitante vencedor será convocado a apresentar a proposta de preço definitiva e firmar o
instrumento contratual, do qual fará parte o edital, seus anexos e a respectiva proposta.
7.7 - O Município de Jati/CE se reservará o direito de efetuar diligências visando confirmar as
informações apresentadas pelo licitante sobre as características dos serviços ofertados. Caso sejam
encontradas discrepâncias entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica, prevalecerão as da proposta. Se inexequíveis, este fato implicará na desclassificação da
proposta da licitante.
8.0

- DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS

8.1 - Serão abertos os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” de todos os licitantes e o Pregoeiro
informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço para o
fornecimento do(s) objeto(s) da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
8.2 - O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem decrescente, de todos os
licitantes, classificando o licitante com proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10.00 % (dez por cento) relativamente à de menor
valor, para que seus representantes participem dos lances verbais.
8.2.1 - Quando não forem verificadas no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas
no ITEM 8.2, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), para que seus
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representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos
escritas.
8.2.2 - O Pregoeiro poderá consultar a todos os licitantes que apresentaram propostas de preços
superiores ao menor preço, se estes desejam participar da fase de lances verbais com preço inferior ao já
estabelecido nesta fase.
8.3 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com preços decrescentes.
8.3.1 - O Pregoeiro convidará individualmente os representantes dos licitantes, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor preço e os demais, em ordem
decrescente de preço.
8.3.2 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.3.3 - Caso não mais se realizem lances verbais, será declarada encerrada a etapa competitiva e
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.
8.3.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão
do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada
para classificação, no final da etapa competitiva.
8.4 - Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificação final das propostas, o
Pregoeiro examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
8.4.1 - Será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor valor e os valores estimados
para a contratação.
8.5 - Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão.
8.6 - Nas situações em que não se realizem lances verbais, ou depois de declarado o encerramento da
etapa competitiva, ou se a oferta não for aceitável ou no exame de oferta subsequente, o Pregoeiro poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor para a Administração.
8.7 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
penalidades constantes deste edital.
8.8 - Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope N° 01
(Proposta de Preço), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com
irregularidades, bem como os que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, serão
considerados desclassificados, não se admitindo complementação posterior.
8.8.1 - Considerar-se-ão preços manifestamente inexequíveis aqueles que forem simbólicos, irrisórios ou
de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
8.9 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações contidas nos
documentos exigidos pelo edital e em outros apresentadof, porém não exigidos, prevalecerão as
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primeiras.
9.0

- DA FASE DE HABILITAÇÃO E DO JULGAMENTO

9.1 - Efetuados os procedimentos previstos no ITEM 8 deste edital, e sendo aceitável a proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos “Documentos
de Habilitação ’ desta licitante.
9.2 - Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope N° 02
(Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com
irregularidades, serão considerados inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
9.2.1 - Na forma do que dispõe o Art. 42 da Lei Complementar N° 123, de 14.12.2006, a comprovação da
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato.
9.2.1.1 - Para efeito do disposto no ITEM acima, as ME e EPP, por ocasião de participação neste
procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
9.2.1.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02
(dois) dias úteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.2.1.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal N° 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
9.2.1.4 - Será inabilitado o licitante que não atender às exigências deste edital referentes à fase de
habilitação, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu conteúdo e forma, e ainda, a ME ou
EPP que não apresentar a regularização da documentação de Regularidade Fiscal no prazo definido no
ITEM “9.2.1.2” acima.
9.3 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo Pregoeiro, caso não haja intenção de interposição de
recurso.
9.4 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, permitida renegociação - ITEM 8.6 do edital, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à verificação da habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
9.5 - O licitante declarado vencedor do certame deverá apresentar, na própria sessão, Proposta de Preço
formal que ratifique o último lance ofertado, se for o caso. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo,
motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação realizada na audiência pública do
Pregão;
9.6 - Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará os licitantes credenciados,
as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação
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exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo
sua Equipe de Apoio e pelo (s) representante (s) credenciado (s) do (s) licitante (s) presente (s) à sessão
ou por representantes entre eles escolhidos, sendo o número mínimo de dois licitantes.
9.7 - Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e o preço final seja igual ou
inferior ao previsto para a contratação dos serviços será feita, pelo(a) Secretário(a), a adjudicação e a
homologação ao licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reunião. Posteriormente, o
processo, devidamente instruído, será encaminhado para o (a) Secretário Municipal de Educação, para
contratação.
9.8 - Os envelopes com os documentos relativos à habilitação dos licitantes não declarados vencedores
serão retirados pelos representantes dos licitantes na própria sessão. Os remanescentes permanecerão em
poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias correntes à disposição dos licitantes.
Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.
10.0 - DOS RECURSOS:
10.1 - Ao final da sessão, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante poderá
manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, com registro em ata da síntese das
suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes desde logo
intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.1.1 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
10.1.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessão do
Pregão, importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro
ao licitante vencedor.
10.1.3 - A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em ata, facultado ao
Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
10.2 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.3 - Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala
da Comissão de Licitação.
10.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Secretario de origem
homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es)
do certame, determinando a contratação da adjudicatária.
10.5 - Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
11.0 - DA CONTRATAÇÃO.
11.1 - As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas pôr termo de contrato
específico, celebrado entre o Município, representado pelo Secretário/Ordenador de Despesa (doravante
denominado Contratante), e o licitante vencedor (doravante denominada Contratada), que observará os
termos da Lei Federal N° 8.666/93, deste edital e demais normas pertinentes, cuja minuta foi submetida a
exame prévio da Procuradoria Geral do Município.
11.2 - O licitante vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da devida convocação, para
celebrar o referido Contrato, do qual farão parte integrante o edital, seus anexos, a proposta e demais
documentos apresentados pelo licitante vencedor. Em caso (k recusa injustificada, ser-lhe-á aplicado o
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disposto no ITEM 18.7 deste edital.
11.3 - Se o licitante vencedor não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado o (a)
Secretário (a) /Ordenador de Despesa convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de
classificação final das propostas (ITEM 8.4 deste edital), para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços (descontos), ou revogar a
licitação.
11.4 - Incumbirá à Contratante providenciar, à sua conta, a publicação do extrato do Contrato nos quadros
de aviso dos órgãos públicos municipais, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. O mesmo procedimento se adotará com relação aos
possíveis termos aditivos.
11.5 - O licitante adjudicatário se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação.
11.6 - O Termo de Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no Art. 65 da Lei
Federal N° 8.666/93
12.0 - DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
12.1 - O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência a partir de sua assinatura, até 31 de
dezembro de 2017, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Lei
Federal N° 8.666/93 e suas alterações.
13.0 - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
13.1 - A Contratante, além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal N° 8.666/93, deverá
obedecer às disposições elencadas na minuta do Termo de Contrato - Anexo a este edital.
14.0 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
14.1 - O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais e as
normas dispostas na Lei Federal N° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como legislação pertinente,
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução, total ou parcial.
15.0 - DA FISCALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL
15.1 - A fiscalização do Contrato será exercida pelo Órgão Responsável da Unidade Orçamentária.
15.1.1 - O exercício da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no interesse do Município e não
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de imperfeição técnica, vícios redibitórios e, na
ocorrência destes, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
15.1.2 - Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser prontamente
atendidas pela Contratada, sem ônus para a Contratante. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir,
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, onde se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
15.2 - A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, a critério da Contratante, respeitando-se os limites previstos na Lei
Federal N° 8.666/93 e alterações posteriores, até 25.00 % (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato,
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facultada a supressão além deste limite mediante acordo entre as partes.
16.0 - DA RESCISÃO DO CONTRATO
16.1 - A rescisão contratual poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a
XII do Art. 78, da Lei Federal N° 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
c) Em caso de rescisão prevista nos Incisos XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal N° 8.666/93, sem que
haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando
os houver sofrido;
d) A rescisão contratual de que trata o Inciso I do Art. 78 acarreta as consequências previstas no Art. 80,
Incisos I a IV, ambos da Lei Federal N° 8.666/93.
17.0 - DO PREÇO E DO PAGAMENTO
17.1 - A fatura relativa aos serviços efetivamente prestados deverá ser apresentada ao Fundo Municipal
de Educação, até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de
conferência e atestação da execução dos serviços.
17.2. A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período, de acordo com o quantitativo
efetivamente realizado, cujo valor será apurado através de medição;
17.3 - Caso o objeto seja aprovado pelo Fundo Municipal de Educação, o pagamento será efetuado até o
30° (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pela CONTRATADA.
18.0 - DAS PENALIDADES
18.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
ffaude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.
18.2 - A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial
do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não
veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:
I - advertência, sanção de que trata o Inciso I do Art. 87, da Lei Federal N° 8.666/93, poderá ser
aplicada nos seguintes casos:
a) Descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
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II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora
de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido de
acordo com instruções fornecidas pela Contratante);
a) De 1.00 % (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso na
prestação dos serviços ou indisponibilidadc do mesmo, limitada a 10.00 % do mesmo valor;
b)
De 2.00 % (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração
qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em
dobro na reincidência;

c)
De 5.00 % (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrig
qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) dias
que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;
m - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Jati/CE, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
18.3 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos Incisos L, II e III do ITEM
18.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no Inciso IV do mesmo item.
18.4 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a
contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será
automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de inexistência ou
insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como
Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos
correspondentes.
18.5 - As sanções previstas nos Incisos III e IV do ITEM 18.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas
que, em razão do contrato objeto desta licitação:
I - praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
II - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em
virtude de atos ilícitos praticados;
III - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
18.6 - As sanções previstas nos Incisos I, III e IV do ITEM 18.2, supra, poderão ser aplicadas juntamente
com a do Inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
18.7 - A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo
de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5.00 %
(cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por
caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.
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vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.
19.0 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1 - Os recursos para a execução do objeto da presente licitação correrão à conta da(s) Dotação(ões)
Orçamentária(s) especificadas no Preâmbulo deste Edital.
20.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, atendidos os interesses públicos e o da Administração, sem
comprometimento da segurança da Contratação. Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo Pregoeiro
durante a sessão.
2 0 . 2 - 0 não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,
desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a
realização da sessão pública deste Pregão.
20.3 - A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à contratação.
20.4 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente edital.
20.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início de contagem e inclui-se
o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no
Município, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário.
20.6 - O Secrctário/Ordenador dc Despesas poderá revogar a presente licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do
Art. 49 da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, não cabendo às licitantes direito a
indenização.
20.7 - Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
20.8 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital será competente o Foro da
Comarca de Jati/CE.
20.9 - Na hipótese de não haver expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes contendo a
documentação e proposta, a data da abertura ficará transferida paia o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
20.10 - Quaisquer dúvidas porventura existentes ou solicitações de esclarecimentos sobre o disposto no
presente edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão Permanente de Licitação (endereço
mencionado no Preâmbulo deste Edital), até 05 (cinco) dias correntes anteriores à data fixada para a
realização do Pregão, que serão respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de
consulta, por meio de circular encaminhada somente aos que se cadastrarem mediante Termo de Retirada
de Edital.
físwíw
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20.11 - As impugnações referidas nos ITENS 3.5 e 3.6 e os recursos mencionados no
Edital, eventualmente interpostos, serão dirigidos ao Fundo Municipal de Educação, por intermédio do
Pregoeiro, e protocolizados exclusivamente no endereço mencionado no Preâmbulo deste edital.
20.12 - Cópias do edital e anexos serão fornecidas nos horários de 08:00 às 11:00 horas, ficando os autos
do presente processo administrativo de Pregão à disposição para vistas e conferência dos interessados no
endereço abaixo:

Comissão Permanente de Licitação
Rua Carmelita Guimarães, 02 Centro - Jati/CE

20.13 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, mediante aplicação do “caput” do Art 54, da
Lei Federal N° 8.666/93.
20.14 - Os interessados, ao participarem do pregão, expressam, automaticamente, sua total concordância
aos termos deste Edital, não podendo alegar, posteriormente, desinformação sua ou de representante.
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Minuta da Proposta de Preços com especificação dos serviços;
Anexo III - Modelos de Declarações; e
Anexo IV - Minuta do Termo de Contrato.

Jati/CE, 13 de Fevereiro de 2017
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA E RELAÇÃO DAS ROTAS
GEOREFERENCIADAS.
1.0 - OBJETO:

Contratação de pessoa física ou jurídica para o transporte escolar de alunos do ensino fundamental e
médio deste Município.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Transporte Escolar da Prefeitura Municipal de Jati/CE. compreendendo:

O

RELAÇÃO DAS ROTAS
ÍNDICES
TURNO: M = MANHÃ T = TARDE

ITEM

ROTA

1

ST. PAU FERRO
(CASA DE ANT.
BARRUADA)
/
CARDOSO/BELEZA

2

ST. PAU FERRO
(CASA DE ANT.
BARRUADA)
/
CARDOSO/SEDE

^3

ST. CHORÃO /
QUEIMADAS / SEDE

4

ST. BAIXA FRESCA /
ST. JOÃO TIMÓTIO /
ESCOLA MARIA DE
LOURDES

5

ST. RIO DO GATO
(CASA DE NELSON
CEZÁRIO) / SEDE

6

ST. CARNAÚBA C
(CASA DE LUIZ
MACAÚBA) / SEDE

7

ST. BAIXA FUNDA /
ST. BELEZA

TIPO DE VEÍCULO

VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA08 PASSAGEIROS
VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA08 PASSAGEIROS
VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA 16 PASSAGEIROS
VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA 16 PASSAGEIROS
VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA 16 PASSAGEIROS
VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA08 PASSAGEIROS
VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA08 PASSAGEIROS

ESTRADA: A = ASFALTO T = TERRA
TURNO KM/DIA

VALOR
QUANT. ESTR.
VALOR
KM/MÊS
DIAS
UNITÁRIO TOTAL

9,2

20

T

184

4,93

907,12

8,2

20

A

164

3.93

644,52

9,4

20

T

188

4,93

926,84

14,2

20

A

284

3,93

1.116,12

18

20

T

360

5,00

1.800,00

20

20

A

400

4,00

1.600,00

6

20

T

120

5,00

600,00

8

20

A

160

4,00

640,00

24,2

20

T

484

5,00

2.420,00

8,4

20

A

168

4,00

672,00

19,4

20

T

388

4,93

1.912,84

4,2

20

A

84

3,93

330,12

9,6

20

T

192

4,93

946,56

M

T

M

M

T

M

T

Rua Carmelita Guimarães. 02 -Jati-C E - CEP: 63275Tel:(S8) 3575-1188-F ax: (88) 5575-J288 S

•i

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE
CNPJ: 07.413.255/0001-25

A

ADM: Jati em Boas Mãos

8

ST. CARNAÚBA U
(CASA DE LUIZ
MACAÚBA)
/
CARNAÚBAI

9

ST. CARNAÚBA U
(CASA DE LUIZ
MACAÚBA)
/
CARNAÚBAI

10

ST. JOÃOZINHO /
BARRO BRANCO I /
BELEZA

11

12

ST. BAIXA FRESCA
(ÚLTIMAS CASAS) /
POSTO FISCAL /
BAIXA GRANDE /
BAIXAFRESCA
ST. JOÃOZINHO /
BARRO BRANCO I /
SEDE

13

ST. CABEÇA DO BOI
/ S. FRANCISCO /
OITIS / FAUSTINO

14

ST. CABEÇA DO BOI
/ S. FRANCISCO /
OITIS/FAUSTINO

15

ST. VARJOTA /
FINAL DO ST.
BELEZA / BELEZA
ESCOLA

16

CANOAS / MÃE
DÁGUA / ST. BAIXA
FUNDA / MÃE
DÁGUA

17

ST. BAIXA GRANDE
/BAIXA FRESCA

18

ST.
QUEIMADA
GRANDE / BARRO
BRANCO
H /
FAUSTINO

19

ST.
QUEIMADA
GRANDE / BARRO
BRANCO
D /
FAUSTINO

20

ST SÃODOMINGOS /
DIVISA / BAIXA
FRESCA

VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA 16 PASSAGEIROS
VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA 16 PASSAGEIROS
VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA 38 PASSAGEIROS
VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA 16 PASSAGEIROS
VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA 38 PASSAGEIROS
VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA08 PASSAGEIROS
VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM 1
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA08 PASSAGEIROS
VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA08 PASSAGEIROS
VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA08 PASSAGEIROS
VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA08 PASSAGEIROS
VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA21 PASSAGEIROS
VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA21 PASSAGEIROS
VEÍCULO
CARROCERIA
FECHADA
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
PARA08 PASSAGEIROS

v v n

M

1U

20

T

224

5,00

1.120,00

T

1U

20

T

224

5,00

1.120,00

16,4

20

T

328

6.88

2.256,64

2

20

A

40

6,26

250,40

34,8

20

T

696

5.00

3.480,00

6,8

20

A

136

4.00

544,00

14,6

20

T

292

6,88

2.008,96

4

20

A

80

6,26

500,80

M

24,6

20

T

492

4,93

2.425,56

T

24,6

20

T

492

4,93

2.425,56

9

20

T

180

4,93

887,40

4,2

20

A

84

3,93

330,12

22

20

T

440

4,93

2.169,20

28,8

20

T

576

4,93

2.839,68

3,2

20

A

64

3,93

251,52

M

17,6

20

T

352

5,49

1.932,48

T

17,6

20

T

352

5,49

1.932,48

10

20

T

200

4,93

986,00

3,2

20

A

64

3,93

251,52

M

T

T

M

M

T

M
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21

22

23

24

25

VEÍCULO
ST SÃODOMINGOS / CARROCERIA
COM
DIVISA / BAIXA FECHADA
CAPACIDADE MÍNIMA
FRESCA
PARA08 PASSAGEIROS
VEÍCULO
ST. CABEÇA DO BOI CARROCERIA
COM
/ ST. RETIRO / ST. FECHADA
CAPACIDADE MÍNIMA
BALANÇA
PARA 16 PASSAGEIROS
VEÍCULO
CARROCERIA
ASSENTAMENTO
COM
JOÃO TIMÓTEO / FECHADA
CAPACIDADE MÍNIMA
SEDE
PARA 16 PASSAGEIROS
VEÍCULO
ST. CARDOSO / ST. CARROCERIA
VARJOTA / ST FECHADA
COM
BARRO BRANCO I / CAPACIDADE
M
ÍNIM
A
ST. BELEZA
PARA 16 PASSAGEIROS
VEÍCULO
ST.
PEBAS CARROCERIA
COM
(ENTRADA RIO DO FECHADA
CAPACIDADE MÍNIMA
GATO) / SEDE
PARA04 PASSAGEIROS

10

20

T

200

4,93

986,00

3,2

20

A

64

3,93

251,52

5

20

T

300

5,00

1.500,00

2

20

A

40

4,00

160,00

28,8

20

T

576

5,00

2.880,00

23

20

A

460

4.00

1.840,00

15,2

20

T

304

5,00

1.520,00

10,2

20

A

204

4,00

816,00

16

20

T

320

4.59

1.468,80

4

20

A

80

3,59

287,20

T

M

T

T

T

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA 200 DIAS LETIVOS: RS 539.379,60 (QUINHENTOS E TRINTA E
NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

2.0 - REFERENCIAL DE PREÇOS:
Os preços de referência ora apresentados foram estimados com base nas coletas de preços realizadas pelo
Fundo Municipal de Educação, para a despesa ora necessária.
3.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ELEMENTO DE DESPESA:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0801 -12.361.0019.2.032

/■ >
ELEMENTO DE DESPESAS: 3390.36.00 / 3390.39.00

ROTA 01

P I B R EJO S A N T O

C A S A DE AN TÔ N IO BAR R U AD A
ST.

ROTA 01 • ST. PAU FERRO (CASA DE ANT. BARRUADA) / CARDOSO /
BELEZA «8,70 KM
COORDENADA UTM/UPS
PI = 494736 / 9156100 — PAU FERRO (CASA DE ANT. BARRUADA)
PINT01 » 496772 / 9156675 — ENTRADA DO ASFALTO P/ BALSAMO
PINT02 = 497971 / 9153477 — BELEZA (SADA DO ASFALTO ESCOLA)
PF = 497192 / 9153309 — BELEZA (ESCOLA)

LEGENDA
ESTRADA CARROÇAVEL NAO
UTILIZADA NA ROTA
ESTRADA ASFALTICA NÍO
UTILIZADA NA ROTA
ESTRADA CARROÇAVEL
UTILIZADA NA ROTA
ST B E LE ZA

ESTRADA ASFALTICA
UTILIZADA NA ROTA
•

COORDENADAS DA ROTA

PI

PONTO INICIAL

PINT

PONTO INTERMEDIÁRIO

PF

PONTO FINAL

PR O JETO :

ROTAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES
PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
ENDEREÇO:

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESTUDANTIS
DESENHO:
PRÕJETÕ7
i MIAS
MARX2 PR0JÜ.T05

ESCALA:

DATA:

INDICADA JAN / 2017

CONSTRUÇÕES 6 PROJETOS
Av Mano«l Furtado do* Santos N° 296
Distrito do Rosário * Milagres-Ce
Email: marx2projetos@t5oi.com.br
Fone: (8B) 9604 0736

ROTA 02

P I B R E JO SAN TO

C A S A DE A N TÔ N IO BAR R U AD A
ST.

ROTA 02 • ST. PAU FERRO (CASA DE ANT. BARRUADA) / CARDOSO / SEDE
*11,80 KM
COORDENADA UTM/UPS
PI = 494736 / 9156100 — PAU FERRO (CASA DE ANT. BARRUADA)
PINT01 * 494874 / 9155591 — ST. PAU FERRO - FINAL
PINT02 = 496772 / 9156675 — ENTRADA DO ASFALTO P/BALSAMO
PINT03 * 497971 / 9153477 — ST. BELEZA (SAIDA DO ASFALTO ESCOLA)
PF = 499281 / 9150467 — SEDE

LEGENDA
ESTRADA CARROÇAVEL NAO
UTILIZADA NA ROTA
-

ESTRADA ASFALTICA NÍO
UTILIZADA NA ROTA
ESTRADA CARROÇAVEL
UTILIZADA NA ROTA
ESTRADA ASFALTICA
UTILIZADA NA ROTA

a

ST B ELE ZA

COORDENADAS DA ROTA

PI

PONTO INICIAL

PINT

PONTO INTERMEDIÁRIO

PF

PONTO FINAL
JATI

PROJETO: R0TAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES
PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
ENDEREÇO:
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESTUDANTIS
DESENHO: ESCALA:
DATA:
PROJETO:
WARX2 rR0.;i::ÍD5
INDICADA JAN / 2017

mar XA

construçÒes e projetos

Av.M
anco:FurutiodoaSantos N"2S6
OtslntodoRosdito-M
ibata«-C«
Eirw
ll m
ant2p/ojato*fl)bo)cnm
br
fona:(86)86040/36
PRANCHA:

©n/©n

'

CASA DE ZÉ VALÉRIO P

pT

CHORÃO

V

ROTA 03 - ST. CHORÃO / QUEIMADAS / SEDE = 17,00 KM

d*

COORDENADA UTM/UPS
PI «502688 / 9159013— CHORÃO
PINT01 * 502023 / 9157405 — CHORÃO (FINAL)
PINT02 = 499699 I 9157683 — QUEIMADAS
PINT03 ■ 496637 / 9158167 — CHORÃO (ENT. ASFALTO)
PF = 499281 / 9150467 — SEDE

. 0 ^ ''
3.70 KM

PINT02

ROTA 03

>

PINT01
QUEIMADAS

LEGENDA
ESTRADA CARROÇAVEL NÃO
UTILIZADA NA ROTA
ESTRADA ASFALTICA NÃO
UTILIZADA NA ROTA
01 í

ESTRADA CARROÇAVEL
UTILIZADA NA ROTA
ESTRADA ASFALTICA
UTILIZADA NA ROTA
a

5,0 KM

SCOLA
/

<-*s

/ O**
í

^

/f
g»
I3

\ (D
Ciy.
s^Sc$ .\£
ALTO DAS MADALENAS

2.1KM^
0.3 KM

PI

PONTO INICIAL

PINT

PONTO INTERMEDIÁRIO

PF

PONTO FINAL

M AR/?

ST.BARRO BRANCO I

CONSTRUÇÒES E PROJETOS
V , \
^
\

COORDENADAS DA ROTA

Av Manuel Furtado dos Santos N* 29fi
D M rttado Roadrto - Milagws-Ca
Ç r \ EnnaH: m « f*2 p fo ^< » e b o ’ com br
Fona. (98)950*0730

PRANCHA:

@ H /@ H

PROJETO:
,MOTAS DOS TRANSPORIAS SSCOUftlSS
PR O P R IET Á R IO :

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
ASSUNTO:
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESTUDANTIS
PROJETO:
DESENHO:
ESCALA:

INDICADA

....

DATA:

JAN / 2017

r

Ú LTIM AS CASAS ST. BAIX A FR E SC A

ST. BAIXA FR E SC A
ESCOLA MARIA DE LOUDE

ROTA 04

ASS EN TA M E N TO

JOÂOTIMÓTEO

• •«h

LEGENDA
ESTRADA CARROÇAVEL NÁO
UTILIZADA NA ROTA

" " "
—

^

ESTRADA ASFALTICA NÁ0
UTILIZADA NA ROTA

ROTA 04 • ST BAIXA FRESCA (ULTIMAS CASAS) / JOÂO TIMÓTEO / ESCOLA MARIA DE
LOURDES « 7,00 KM
COORDENADA UTM/UPS
P I« 504827 / 9143810 — BAIXA FRESCA (ULTIMAS CASAS DO ST. BAIXA FRESCA)
PNT01 ■ 606358 / 9142074 — ENTRADA (ASFALTO) ASSENTAMENTO JOÂO TIMÓTEO
PNT02 • 506858 / 91431 — ASSENTAMENTO JOÂO TIMÓTEO
PF * 505533 / 9143380 — ESCOLA MARIA DE LOURDES

ESTRADA CARROÇAVEL
UTILIZADA NA ROTA
ESTRADA ASFALTICA
UTILIZADA NA ROTA
•
PI

COORDENADAS DA ROTA
PONTO INICIAL

PINT

PONTO INTERMEDIÁRIO

PF

PONTO FINAL

PROJETO:
PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
ENDEREÇO:
CROQUI DE LOCALIZAÇÃC DAS ROTAS ESTUDANTIS
PR O JE T O :

DESENHO:

ESCALA:

DATA:

INDICADA JAN/2017

mãrXA

c o n s t r u ç Ób s e p r o je t o s

Av. Mano«l furtado dos Some* N° 286
Distrito de Rosário - Mflsgrs*C«
Em»l nwr2proptos@tatoom.br
(88) 9604 0736

p r a n Ch a t

---------------------

0 D/0 H

ROTA 06

«.PINT
PINT01

«Üí’.

. ^ '3 , 0 KM

\V

ST .CARNAÚBA 02
PI PENA FORTE

#

.ESCOLA

o,5 KM

1 •
ST.CARNAUBA 01

ST. UVBURANAS

AÇUDE

n m&\ .
m

AÇUDE

i.Ó KM

4,4 KM
Pi*LUIZ MACAUBA

/f
i
v k

LEGENDA
ESTRADA CARROÇAVEL NAO
UTIUZADA NA ROTA
ESTRADA ASFALTICA NAO
UTILIZADA NA ROTA
ESTRADA CARROÇAVEL
UT1UZADA NA ROTA

a

PROJETO :

COORDENADAS DA ROTA

P R O P R IE T Á R IO :

PONTO INICIAL

PINT

PONTO INTERMEDIÁRIO

ROTAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES

PONTO FINAL

EN D ER EÇ O :

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESTUDANTIS

fs/ARX# r £ 0 ii-:T05

c<>\
V ,\

íf\
R
I

S
.? /
.& /

m ã r XA
CONSTRUÇÕES E PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

PROJETO:
PF

5 te

COORDENADA UTM/UPS
PI = 487678 / 9148523 — CARNAÚBA II (CASA DE LUIZ MACAUBA)
PINT01 * 489842 / 9149868 — CARNAÚBA II
PINTO = 497470 / 9149045 — CARNAÚBA (ENTRADA DO ASFALTO)
PF = 499281 / 9150467-.S E D E

ESTRADA ASFALTICA
UTILIZADA NA ROTA

PI

iS

ROTA 06 • ST. CARNAÚBA II (CASA DE LUIS MACAÜBA) /
SEDE »11,80 KM

—
ar
=r
a>

DESENHO:

ESCALA:

D A TA :

INDICADA JAN / 2017

Av. Manoel Furtado doa Santos N° 296
Distrito do Rosário - Mílagres-Ce
Email. marx2proieto*®t»l.com.br
Fone: <08)9604 0736

W áN O T T --------------

ROTA 09

m

AKCUÍ
CUDE

/
✓

PI

0 5,0 KM

ST , JO Â O ZIN H O

JFt f

tf

tf?

üi|ÍÉ0
PINT01
y * £ 3 KM

7

77 |% v rfE S C O L A

^

ST,BARR O BR ANC O I

ST BELEZA

-/■ag^'
LEGENDA

ROTA 09 - ST. JOÂOZINHO / BARRO BRANCO I / BELEZA * 9,20 KM
COORDENADA UTM/UPS
PI * 503895 / 9154366 — STJOAOZINHO
PINT01 * 500320 / 9153067 ~ BARRO BRANCO I
PINT02 * 498278 / 9152540 — BELEZA
PINTO = 497971 / 9153477 — BELEZA (SADA DO ASFALTO ESCOLA)
PF ■ 497192 / 9153309 — BELEZA (ESCOLA)

ESTRADA CARROÇAVEL NA0
UTILIZADA NA ROTA
ESTRADA ASFALTICA NÀ0
UTILIZADA NA ROTA

ai

•%
P

\% .

XT\
-C
i
&

ESTRADA CARROÇAVEL
UTILIZADA NA ROTA

a

ESTRADA ASFALTICA
UTILIZADA NA ROTA

PR O JETO :

COORDENADAS DA ROTA

P R O P R IE T Á R IO :

PI

PONTO INICIAL

PINT

PONTO INTERMEDIÁRIO

PF

PONTO FINAL

ROTAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
ENDEREÇO:
C R O Q U I D E LO CALIZAÇÃO DAS ROTAS ESTUDANTIS
DESEN HO :
ESCALA:
í D A TA :
PROJETO:
M ARX2. P R O JE TO S
INDICADA JAN / 2017

mârX Ã
CONSTRUÇÕES E PROJETOS
Av. Manoel Furtado doa Santos N# 296
Distrito do Roaàrio • Milagrea-Ce
Ema», nwx2prujetoa4jjbol.com.br
Fone: (88)9604 0736

PRANCHA:

V

)

; ---------------------------------------------------------

t

ROTA 12
LEGENDA
ESTRADA CARROÇAVEL NÍO
UTILIZADA NA ROTA
ESTRADA ASFALTICA NÁO
UTILIZADA NA ROTA
ESTRADA CARROÇAVEL
UTILIZADA NA ROTA
ESTRADA ASFALTICA
UTILIZADA NA ROTA
•

COORDENADAS DA ROTA

PI

PONTO INICIAL

PINT

PONTO INTERMEDIÁRIO

PF

PONTO FINAL

ROTA 12 ■ST. CABEÇA DO BOI / SÂO FRANCISCO / OIT1S / FAUSTNO ■ 12,30 KM
COORDENADA UTM/UPS
PI * 496601 / 8143303 — CABEÇA DO BOI
PINT01 = 496252 / 9145135 — SÁO FRANCISCO
/
g
PINT02 = 499094 / 9146406 — OITIS
PF = 499277 / 9144318 — FAUSTINO
/o £ >
&F
•n \

%
PROJETO:

ROTAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES
PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
ENDEREÇO:
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESTUDANTIS
PRÕJEYÔ:
ÒÉàENHO: ESCALA:
TDAtÃ:

________________ INDICADA JAN / 2017

NA

mãrXâ
CONSTRUÇÕES E PROJETOS
Av. Manotl Furtado dos Santo* N° 296
Dfcritc do RofAttn •
Emaif mRrtíprojBlos^tjnl oom br
Fone. (88) B604 07J6

P M N < $ À :--------

0 1 /< M

“

ROTA 13

P I BREJO SANTO

LEGENDA
ESTRADA CARROÇAVEL NAO
UTIUZADA NA ROTA
ST, CARDO

—

ESTRADA ASFALT1CA NÃO
UTIUZADA NA ROTA
ESTRADA CARROÇAVEL
UTIUZADA NA ROTA
ESTRADA ASFALTICA
UTIUZADA NA ROTA

ST. PAU

•

COORDENADAS DA ROTA

PI

PONTO INICIAL

PINT

PONTO INTERMEDIÁRIO

PF

PONTO FINAL

ROTA 13 - ST. VARJOTA / BELEZA = 6,60 KM
COORDENADA UTM/UPS
PI *499628 / 9155306— VARJOTA
PNT01 *497570 / 9155504 — VARJOTA (ENTRADA DO ASFALTO
PNT02 * 497971 / 9153477 — BELEZA SAÍDO DO ASFALTO ESCOLA
PNT03 = 496789 / 9153403 — FINAL DO ST. BELEZA
PF = 497192 / 9153309 — BELEZA (ESCOLA)

ST BAIXA FUNDA

A r

PRO JETO :

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

6 n w i-

ENDEREÇO :

CROQUI
DE LOCALIZAÇÃO
DAS ROTAS ESTUDANTIS
-------------------------------------------------------------------

PR OJETO:

CONSTRUÇÕES B
Av. KVkiooI runado Oos Santo» NF 2M
Atrito do Rosário • Wiffcpiw.C»

DESENHO:

■.smH

ESCALA:

DATA:

I N D IC A D A J A N / 2 0 1 7

com .br
t o y (M Í96 Ò 4 0736

PR ã N C R A :

ROTA 14
0.3 KM

f

1,00 KM

V u ESC0LA
S T . M Ã E D Á G U A PSF

PINT01

%k

OS
jr

2 ,9 KM

1.00 KM

/

/

a|(P/ ' S T . B A IX A F U N D A

ST, JO À O V IE IR A

P I JA R D IM

.■■•.co «

/*

LEGENDA
—

\

ROTA 14 - CANOAS / MÃE DÁGUA / ST. BAIXA FUNDA I
MAE D Á G U A -11,00

ESTRADA CARROÇAVEL NÁO
UTILIZADA NA ROTA

rt»
Y*

COORDENADA UTM / UPS
PI ■487532 / 9152911 — CANOAS
PINT01 - 493696 / 9153669 — BAIXA FUNDA
PF » 489428 / 9154001 — MÂE DÁGUA

ESTRADA ASFALTICA NÁO
UTILIZADA NA ROTA

a

ü \

ESTRADA CARROÇAVEL
UTILIZADA NA ROTA

e

/

ESTRADA ASFALTICA
UTILIZADA NA ROTA

PR O JETO :

COORDENADAS DA ROTA

P R O P R IE T Á R IO :

PI

PONTO INICIAL

PINT

PONTO INTERMEDIÁRIO

ST C ANO AS

PF

ROTAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES

PONTO FINAL

CONSTRUÇÕES E PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
EN D E R E Ç O :

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESTUDANTIS
PROJETO:

!íVÇ’ p •<(.! :XfQx

mãrX â

DESENHO :

ESCALA:

i D A TA :

INDICADA IJAN. / 2017

Av Manoel Furtado d o i Santos N° 296
Distrito do Rosário - Milagres-Ca
Emali: marx2prujetoa@bol.com.br
Fone: (88)9604 0736

PRANCHA:

/

■

A ^E N T A M E N T O

ROTA 15

ANTÔNIO NEVES
. ^ ,00 KM

O
BAIXA GRANDE
4.7

rr. BAIXAFRESCA

f*w*frw>nnanww'

ROTA 15 * ST. BAIXA GRANDE (NlCIO DA ROTA) / BAIXA FRESCA = 16,00 KM
COORDENADA UTM/UPS
P I« 515590 / 9143610 — INlCIO DE BAIXA GRANDE
PINT01» 506858 / 91431 — ASSENTAMENTO JOAO TIMÓTEO
PINT02 = 511634 / 9146162— ASSENT.J. TIMÓTEO ENTRADA DO ASFALTO
PF » 515261 / 9145500 — BAIXA FRESCA (ESC. M. DE LOURDES)

LEGENDA
ESTRADA CARROÇAVEL NAO UTILIZADA NA ROTA
ESTRADA ASFALT1CA NA0 UTIÜZADA NA ROTA
'" m« * * * * ^
t
PI
PINT
PF

ESTRADA CARROÇAVEL UTIÜZADA NA ROTA
ESTRADA ASFALTICA UTILIZADA NA ROTA
COORDENADAS DA ROTA
PONTO INICIAL
PONTO INTERMEDIÁRIO
PONTO FINAL

DESENHO:

PROJETO:
TO?;:
ESCALA:

DATA:

M Ã

RXg

CO N STR UÇ Õ ES E PROJETOS
A*. Manoaí Furtado do» Santa» N* 266

Dmtrito do Rosérlo • M li»gr*»*C *
INDICADA JAN. / 2017
Emafl: m«fx2()»O(BlOí®bol.B0nt.6r “
_
ia s
? /X
PROJETO:
i
//
>9
ROTAS DOS TRANSPORTES DSCOlARfcS f T
-p
■p
PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
l l _____
ENDEREÇO:
„
Y V
T
CROQUI DE LOCALIZAÇAO DAS ROTAS ESTUDANTIS
...... .......... ...... — ... ...................... .......... . 1 ■— ■ew.i ■ v ?

PRANCHA:

Li
LEGENDA
ESTRADA CARROÇAVEL NÃO
UTILIZADA NA ROTA
—

\

ESTRADA ASFALTICA NÃO
UTILIZADA NA ROTA
ESTRADA CARROÇAVEL
UTILIZADA NA ROTA
ESTRADA ASFALTICA
UTILIZADA NA ROTA
•

COORDENADAS DA ROTA

PI

PONTO INICIAL

PINT

PONTO INTERMEDIÁRIO

PF

PONTO FINAL

DESENHO:

PROJETO:

TOS
ESCALA:
ROTA 16 - ST. QUEIMADA ORANDE / BARRO BRANCO II / FAUSTNO » 8.80 KM
COORDENADA UTM/UPS
P I» 501594 / 9141442 — SÍTIO QUEIMADA GRANDE
PNT01 = 502043 / 9141003 — INlCIO DO SÍTIO QUEIMADA GRANDE
PNT02» 501253 / 9142556 — BARRO BRANCO II
PF = 499277 / 9144318 — FAUSTINO

DATA:

INDICADA JAN. / 2017

mãrXâ
CONSTRUÇÕ ES E PROJETOS
A». Manoel Furtado r k » 8anloe N* 298
Distrito do Rosário ■MHaflrws-Cs
Êmsil: marK2proj«iosí®bof oom .tx

PROJETO:

ROTAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES
PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
ENDEREÇO:

CROQUI DE LOCALIZAÇAO DAS ROTAS ESTUDANTIS
PRANCHA:

© 1/01

>

-

ROTA 18
LEGENDA
ESTRADA CARROÇAVEL NAO
UTILIZADA NA ROTA
-

^

ESTRADA ASFALTICA NÃO
UTILIZADA NA ROTA
ESTRADA CARROÇAVEL
UTILIZADA NA ROTA
ESTRADA ASFALTICA
UTILIZADA NA ROTA
•

COORDENADAS DA ROTA

PI

PONTO INICIAL

PINT

PONTO INTERMEDIÁRIO

PF

PONTO FINAL

ROTA 18 - ST. CABEÇA DO BOI / ST. RETIRO / BALANÇA = 8,50 KM
COORDENADA UTM/UPS
PI *496501 / 9143303 — CABEÇA DO BOI
PNT01 ■ 495363 I 9143738 — ENTRADA DO RETIRO
PNT02 * 495108 / 9142825 — SlTlO RETIRO
PF * 494674 19145047 — ST. BALANÇA_______________________

PROJETO:............
ESCALA:

DESENHO:
DATA:

IN D IC A D A JA N .

/

mãrXÂ
C ONSTRUÇÕ ES E PROJETOS

2017

Av. Manott' Furtado do» Santo* N* 290
Distrito do Rosário • Míagrss-Ca
Em*»: mani2pro.ieto«®t)ol com.br
Fone: (88) 9804 0/38

PROJETO:

ROT AS DOS TfW ts p o RTES EiSCX .X.ARE3

P
i1

u

v*

■yP
S PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
ENDEREÇO:

f e 7 CROQUI DE LOCALIZAÇAO DAS ROTAS ESTUDANTIS
PRANCHA:

© 1/01

)

f

}

r

ROTA 20

PINT01 fS T . VARJOTA

ST, BAi.SAMO
PI^ST,

c / r DOSO

,4 KM

v.c
-V

ü?
. v

y<

LEGENDA
ESTRADA CARROÇAVEL NAO
UTILIZADA NA ROTA
X

ESTRADA ASFALTICA NAO
UTILIZADA NA ROTA
ESTRADA CARROÇAVEL
UTILIZADA NA ROTA
ESTRADA ASFALTICA
UTILIZADA NA ROTA
•

3.3 KM

ESCOLA
r_P-H- 0,9 KM

•"iPF

sua----------

ST BELEZA

ST. BARRO BRANCO ''' '

COORDENADAS DA ROTA

PI

PONTO INICIAL

PINT

PONTO INTERMEDIÁRIO

PF

PONTO FINAL

/ /n #*

=J

\

h

<x
V,-.

PRO JETO :
ROTA 20 - ST. CARDOSO / ST. VARJOTA /
ST. BARRO BRANCO I / ST. BELEZA = 12,07 KM
COORDENADA UTM/UPS
PI = 495621 / 9155587 — ST. CARDOSO
PINT01 = 499309 / 9155234 — ST. VARJOTA
PINT02 = 499942 / 9153091 — BARRO BRANCO I
PF = 497192 / 9153309 — ST. BELEZA

RO TAS DOS TRANSPO RTES ESCO LARES

P R O P R IE T Á R IO :

CONSTRUÇÕES E PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

Av. Manoel Furtado dos Santos N° 296
Distrito do Rosário - Mllagres-Ce
Emall: marx2projelos@bol.com.br
_________Fona: (66) 9604 0736
___

ENDEREÇO:

C R O Q U I DE L O C A L IZ A Ç Ã O D AS RO TAS E S T U D A N T IS
PROJETO
|v/ja RX ?. P R O j

DESENHO:
TOS

ESCALA:

IN D IC A D A

DATA:

JAN / 2017

PRANCHA:

•J f

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE
CNPJ: 07.413.255/0001-25
ADM: Jati em Boas Mãos
ANEXO II
MINUTA DA PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
REF. PREGÃO N° 2017.02.13.01
DATA DE ABERTURA: 01 DE MARÇO DE 2017
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Transporte escolar da Prefeitura Municipal de Jati/CE. compreendendo:

ÍNDICES
TURNO: M = MANHÃ T = TARDE

ESTRADA: A = ASFALTO T = TERRA

—
EM

ROTA

TIPO DE VEÍCULO

TURNO

KM/DIA

QUANT.
DIAS

ESTR.

VALOR
UNITÁRIO

KVt/MÈS

T O TA L M ENSAL

VALOR TOTAL

RS

VALOR MENSAL: R $__________(VALOR POR EXTENSO)
VALOR TOTAL: R $ ___________(VALOR POR EXTENSO)
TOTAL GERAL DA PROPOSTA

RS

Declaramos que os serviços cotados atendem a todas as especificações do Anexo 1deste EditaL
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que
incidam sobre a contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COM ERCIAL:_____ (mínimo de 60 dias).
Prazo máximo de entrega: 03 dias após solicitação
Locais de Entrega: Conforme Edital.
PAGAMENTO: Conforme Edital.
DEMAIS CONDIÇÕES: Conforme Edital

PROPONENTE:
ENDEREÇO:
CNPJ (CPF) N°:
REPRESENTANTE:
CPF (M.F) N°:
de 2017.

Assinatura

ib iimbb»

Rua Carmelita Guimarães. 02—Jati-CE - CEP: 63275-000
Teí(88) 3575-1188-F ax: (88) 3575-1288

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE
CNPJ: 07.413.255/0001-25
ADM: Jati em Boas Mãos
UWtUVHIMMW

anexo

m

MODELOS DE DECLARAÇÕES
III.I) 1° Modelo de Declaração:
DECLARAÇÃO
(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito,
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Jati/CE, que, em
cumprimento ao estabelecido na Lei Federal N° 9.854, de 27/10/1999, publicada no D. O. U. de
28/10/1999, e ao Inciso XXXIII, do Artigo 7°, da Constituição Federal, não emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos
em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
(CE),....d e ......................2017.
DECLARANTE

-»»

11rwrrr n—

—

Rua Carmelita Guimarães. 02 -Jati-C E - CEP: 632- 5-000
TsLfSS) 3575-1188-F a x: (88) 3575-1288

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE
CNPJ: 07.413.255/0001-25
ADM: Jati em Boas Mãos

PvAMh
lha N»

III.II) 2° Modelo de Declaração:
DECLARAÇÃO
(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito,
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Jati/CE, que tem pleno
conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame
licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
............ (CE),..... d e ..................... 2017.

O

DECLARANTE

Rua Carmelita Guimarães. 02-Jati-C E —CEP: 65275-000
TèL (8S) 3575-1188-F a x: (88) 5575-128S

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE
CNPJ: 07.413.255/0001-25
ADM: Jati em Boas Mãos

O

rO

III.III) 3° Modelo de Declaração:

DECLARAÇÃO
(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR). DECLARA, para os devidos fins de
direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Jati/CE, que
concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
............ (C E),..... d e ..................... 2017.

DECLARANTE

Rua Carmelita Guimarães. 02 -Jati-C E —CEP: 63275-QOC/
Tel:(SS) 3575-1J88-F a x: (88) 3575-1288

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE
CNPJ: 07.413.255/0001-25
ADM: Jati em Boas Mãos
IIIIV) 4o MODELO DE DECLARAÇÃO:

^ S a n e rt* ^ 1
DECLARAÇÃO

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito,
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Jati/CE, sob as
penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para
participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores, nos termos do Art. 32, § 2o, da Lei Federal N° 8.666/93.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
(CE),....de

2017.

DECLARANTE

Rua Carmelita Guimarães. 02 -Jati-C E - CEP: 63275-000
Tei:(SS) 3575-1188-F a x: (88) 3575-1288

GOVSSÍJ^íOPfeS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE
CNPJ: 07,413.255/0001-25
■

ADM: Jati em Boas Mãos

m

III V) 5o MODELO DE PROCURAÇÃO:

PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: (qualificação)

OUTORGADO: (qualificação)

PODERES: Pleno e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto à Prefeitura Municipal de
Jati/CE, no processo de pregão promovido através do Edital N° 2017.02.13.01, podendo o mesmo,
assinar propostas, atas, entregar no pregão os envelopes de habilitação e proposta de preços, assinar toda a
documentação necessária, como também formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante e tudo o mais que se fizer necessário ao fiel
cumprimento deste mandato.

Local e Data

OUTORGANTE
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(III. VI) 6o MODELO DE PROTOCOLO RECEBIMENTO DO EDITAL:

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

Recebi o edital de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.° 2017.02.13.01 PROCESSO.
2017.02.13.01, PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI/CE. Composto por Edital, Anexo I - Termo de
Referência, Anexo II - Minuta da Proposta de Preços com especificação dos serviços, Anexo III Modelos de Declarações e Anexo IV —Minuta do Termo de Contrato, cujo objeto é a Contratação de
pessoa física ou jurídica para o transporte escolar de alunos do ensino fundamental e médio deste
Município. Estou ciente de que o evento realizar-se-á às 14:00 (horário local) do dia 01 de Março de
2017, na sala de licitação, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Jati/CE, localizada na Rua
Carmelita Guimarães, 02 Centro.
CIDADE/ESTADO,_____d e______________________ de 2017.
FIRMA / PESSOA:________________________________________________________________
CNPJ/CPF:____________________________________________________________
ENDEREÇO:___________________________________________________________
FONE/FAX:____________________________________________________________

Carimbo/Assinatura
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A N E X O IV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICÍPIO DE JATI/CE, ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO,
COM____________________________ _ PARA O FIM QUE
A SEGUIR SE DECLARA:

O Município de Jati/CE, pessoa jurídica de direito público interno, em sua sede na Rua Carmelita
Guimarães, 02 Centro, Jati/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o N° 07.413.255/0001-25, através do Fundo
Municipal de Educação, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) Josival Nogueira Vidal, Secretário
Municipal de Educação, portador(a) do CPF n° 276.242.853-04, doravante denominado de
CONTRATANTE e, do outro lado, ............................................ , com endereço na Rua
...................................... . N° ....... , bairro .............. ,
.................... ............................, Estado do
.................... . inscrita no CNPJ/CPF sob o N ° ................................... e RG/Outro N °..............................,
representada p o r.......................................................... . CPF/MF N °.............................. , ao fim assinado,
doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de Pregão Presencial N°
2017.02.13.01. Processo N° 2017.02.13.01, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal N°
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, o Decreto Federal N° 3.555/2000 a Lei
Federal N° 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas
e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1- Processo de Licitação, na modalidade Pregão, em conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei
das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal N° 10.520, de 17/07/2002 - Lei que Regulamenta o
Pregão, Decreto Federal N° 3.555/2000 e Lei Federal
N° 8.666/93 e suas alterações posteriores,
devidamente homologado pelo Exmo. Sr. Secretário Municipal de Educação do Município de Jati/CE.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.2 - Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa física ou jurídica para o transporte
escolar através do Fundo Municipal de Educação, conforme anexo I do Edital do Pregão Presencial N°
2017.02.13.01.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E REAJUSTE

3.1.
- A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste contrato o valo
global de R$ _______ (________________ ), sendo pago o valor mensal de R$ _________
(_____________ );

3 . 2 - 0 valor do presente Contrato não será objeto de reajuste.
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CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
4.1 - Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos até 31 de dezembro de 2017,
contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas
alterações;
CLAÚSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
5.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25.00 % (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § Io, Art. 65, da Lei N° 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATACAO
6 . 1 - 0 objeto da licitação será recebido pelo liquidante do Fundo Municipal de Educação, mediante a
apresentação dos respectivos recibos (em duas vias), fatura e/ou nota fiscal, nos termos do Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
7.1 - As despesas deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária: 0801 12.361.0019.2.032; elemento de despesas - 3390.36.00 / 3390.39.00;
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 - A fatura relativa aos serviços efetivamente prestados deverá ser apresentada ao Fundo Municipal
de Educação, até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de
conferência e atestação da execução dos serviços.
8.2 - A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período, de acordo com o quantitativo
efetivamente realizado, cujo valor será apurado através de medição;
8.3 - Caso o objeto supramencionado seja aprovado pelo Fundo Municipal de Educação, o pagamento
será efetuado até o 30° (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pela CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1.1 - Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos no
Pregão Presencial N° 2017.02.13.01, neste Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
9.1.2 - Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;
9.1.3 - Utilizar profissionais devidamente habilitados na execução do objeto contratual;
9.1.4 - Substituir de imediato os veículos que por ventura venham a dar problema, bem como os
motoristas nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a
boa prestação dos serviços;

■wwmww

BVHHHmHMBBKQOnanBSBMMMBireBVBBHOWV»

Rua Carmelita Guimarães. 02-Jati-C E - CEP: 632/5-000
TíL'(88) 3575-1188-F ax: (88) 3575-1288

GOVSÍNOlWSÇf/tDE

h
n

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE
CNPJ: 07.413.255/0001-25
ADM: Jati em Boas Mãos

9.1.5 - Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
9.1.6- Providenciar a imediata correção das deficiências d ou irregularidades apontadas pela Contratante;
9.1.7 - Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços
contratados inclusive as contribuições previdcnciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de
Jati/CE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da
CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jati/CE;
9.1.8 - Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União,
Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;
9.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.2.1 - A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei N° 8.666/93 e
suas alterações posteriores;
9.2.2 - Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e
impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos serviços;
9.2.3 - Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
9.2.4 - Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais / Faturas devidamente atestadas
pelo Setor Competente.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.
10.2 - A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial
do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não
veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:
I - Advertência, sanção de que trata o Inciso I do Art. 87, da Lei Federal N° 8.666/93, poderá ser aplicada
nos seguintes casos:
a) Descumpnmento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante,
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
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II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas
Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com
instruções fornecidas pela Contratante);
a) De 1.00 % (um por cento) sobre o valor contratual total, por dia de atraso na entrega do objeto ou
indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b) De 2.00 % (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer cláusula
ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na
reincidência;
c) De 5.00 % (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer
serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 05 (cinco) dias que se
seguirem à data da comunicação formal da rejeição;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de
Jati/CE prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes
e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
10.3 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos Incisos I, II e III do ITEM
10.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no Inciso IV do mesmo item.
10 .4 -0 valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a
contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será
automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de inexistência ou
insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como
Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos
correspondentes.
10.5 - As sanções previstas nos Incisos III e IV do ITEM 9.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas
que, em razão do contrato objeto desta licitação;
I - praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
II - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de
atos ilícitos praticados:
III - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, ffaude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.
10.6 - As sanções previstas nos Incisos I, III e IV do ITEM 10.2 supra poderão ser aplicadas juntamente
com a do Inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
10.7 - A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo
de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5,00%
(cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por
caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.
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10.8 - As sanções previstas no ITEM 10.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 - A rescisão contratual poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos Incisos I a
XII do Art. 78, da Lei Federal N° 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
c) Em caso de rescisão prevista nos Incisos XII e XVII do Art. 78, da Lei Federal N° 8.666/93, sem que
haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando
os houver sofrido;
d) A rescisão contratual de que trata o Inciso I do Art. 78 acarreta as consequências previstas no Art. 80,
Incisos I a IV, ambos da Lei Federal N° 8.666/93.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA
12.1 - O CONTRATADO se obriga durante o primeiro semestre letivo de 2017, a tomar todas as medidas
de segurança e equipar seu veículo com todos os itens previstos pela Lei n.° 9.503/97 (Código Nacional de
Trânsito) e legislação correlata, sob pena de não poder prestar o serviço no segundo período para que foi
contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS
13.1 - Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do
acordo entre elas celebrado;
13.2 - Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
13.3 - Será admitida ao CONTRATADO a subcontratação de parte dos veículos, propostos neste contrato,
estando ambas as partes de acordo, e, que não traga prejuízos das responsabilidades contratuais e legais,
conforme reza o Art. 72 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas demais atualizações;
13.4 - No caso de subcontratação, permanecerá íntegra e inalterada a responsabilidade do contratado
selecionado por meio desta licitação pelo integral cumprimento de todos os serviços, como se diretamente
os tivesse executado, não podendo opor ou transferir para os contratantes nenhuma exceção, restrição,
alegação de descumprimento total ou parcial, que tenha em relação ao subcontratado ou que este tenha
contra ele;
13.5 - Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciário, tributário ou
responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratação, será imputada ou se
comunicará à parte contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Jati/CE, para conhecimento das questões relacionadas com o
presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.
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14.2 - E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes
assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.
Jati/CE,.... d e ........ de 2017.

CONTRATANTE

Testemunhas:
1.___________________
Nome:
CPF:

CONTRATADO

Testemunhas:
2. _____________________
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