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Contratação de empresa de transporte rodoviário para executar serviços de Transporte destinado aos
alunos de cursos de graduação, especializações, profissionalizantes, técnicos, supletivo de Cruzeiro do
Iguaçu para atender até 200 dias letivos do ano.

Valor total: R$: 236.220,00 (Duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte reais).

DATA DA §E§SÃ© PtJBLICA 09/02/2023
AJ

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000

CNPJ n'95.589.230/0001z14/ e-mail: 11citacaocnlzeirodoiRuacu2022@gmaü.corn _ TeleE>ne: (46) 3572_8018
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§ÚMtJILA: DesIDna Regoeüo e a ComIssão de Apoio para a
reabzação de Ecitações, na modalidade de
Pregão promovidas pelo Mwicípio de Cn1#ko
do Iguaçu - Estado do Paraná.

LEONR ANTÔNiO GELmN, PREFEiTO WRJNiCnM
ESTADO DO PNtAN/L ao uso de suas aülb\lições legais e, em::há:::::DE CR-azERa DO iGUAÇU

.cia com o que dispõe a Legi: enI vigor

RESOLVE:=•B•= n==n HB ü•m=•ünan Hn =••ii•

Art, I' - Desi©la! os âlac ion&los abaixo refedécs pala, sob a
ano a €oatm da publicação deste ato, a

DE APOiO :DÉ !lcifAÇc;DES desta Prefeitura:

m oelo orazo de lim C€$13bidência do Primeü:o.

smLEI DA R©CaA – r ?regoeka
K-bELI Bv'[QR®S(2U! - 2= Preg®eira
MARTA 1)E L©U!@ES a VIEIRA - BqlÉpe cie Apoio
FRANCiSCO T}{EVISAN - Equipe de Apoio
1w13{GELO J. FEUP,iRA SOARES - Equipe de Apoio
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AIÉ 2') _ Revogada as disposições ein con&álio e, em especãa!

í7/@W2022, a presente ?ortuia entrará em vigor nesta data.5493/2022 de

Gabi,zete do Prefeito R@unici{Da! €!e Cruzeb©
Estado do Paraná, aos quatorze €Bas do mês
ano de dois v"tI e viuíe $ dois.
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TERMO DE REFERÊNCIA

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto do presente termo é a contratação de empresa de transponte rodoviário para eçecutar

serviços de Transporte destinado aos alunos de cursos de graduação, especia_izações, profissional zantes,

técnicos, supletivo de Cruzeiro do iguaçu para atender até 200 dias letivos pm-a o ano de 2023 conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2 -. J{J$'r!}fjcA'f iVA:

Pela Lei Municipal Nc’ 1403/2021 de 30 de agosto de 2021, o Poder Executivo Municipal oferta o
transporte para estudantes matriculados em instituições públicas ou privadas de Francisco Beltrão e Dois
Vizinhos, ambos no período noturno, e conforme Art. 7'’ da referida lei a execução do transporte poderá ser

feito por empresas terceirizadas. Visto que a Administração Municipal não dispõe de veículo com capacidade

de lugares suficiente para atender a demanda, e com o objetivo de garantir esse atendimento, bem como a
qualidade nos serviços prestados faz-se necessário a contratação de empresa de transporte para atender o
itinerário descrito.

3 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Justifica-se a solicitação do julgamento na forma eletrônica e por item, visto permitir uma maior

participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para o fornecimento da totalidade do

objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

4 – DOCUMENTOS DE QUALÊFICAÇÃO TÉCNICA:

Apresentação da documentação exigida na Lei 8.666 de 21 de julho de 1993 e suas

alterações, de acordo com a modalidade de licitação, bem como documentações exigidas na
legislação especifica do transporte escolar.
A empresa vencedora deverá apresentar as seguintes documentações:

Os veículos utilizados no transporte além dos requisitos previstos na legislação federal, deverão sujeitar-se ao
seguinte:

a) Apresentar Registro da empresa junto ao DER, para o código der fretameato contíntm;
b) Planilha de custo detalhada do transpolte;
c) Os veículos a serem utilizados deverão serem mantidos em ótimo estado de conservação, limpeza e

manutenção, em especial nos itens referentes à segurança.
d) Comprovante do pagamento do seguro obrigatório e seguro de responsablidade civil, doCs) veículo(s)

a ser(em) utilizado(s) na prestação de serviço de transporte escolar adjudicada.
e) Em caso de troca, o veículo substituto deverá atender a todos os requisitos exigidos e, os documentos

deveFão seF encaminhados à Secretaria Municipal de Educação, por protwolo oficial, para aprovação,
antes do início do transpolte com o novo veículo.

f) Atender a todos os demais requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.

Pafa of condutores do transporte, deverão ser apresentados no ato da licitação, além dos requisitos previstos
na legislação federal e das exigências previstas no Artigo 138, do Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9 5039
de 23 de setembro de 1997 a seguinte doculnentação:

a) Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos; A

b) Apresentar certidão de antecedentes criminais; z4}\v
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c) Ser habilitado na categoria D (inciso I, art. 143 da Lei n'’ 9.503, de 23 de setembro de 1997);
d) Não ter cometido infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante 3s

doze últimos meses;

e) Ser aprovado em curso especializado de transpolIe coletivo,

5 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

Os serviços deverão ser executados de forma parcelada e diária, conforme calendário letivo;
O licitante contratado deverá efetuar o percurso rigorosamente dentro da velocidade permitida pelo Novo

Código Brasileiro de Trânsito que assegure a máxima comodidade e conforto, visando a total segurança dos
alunos

O licitdnte contratado deverá executar os serviços portando uma Pas:a Padrão, contendo toda

documentação de porle obrigatório, conforme prevê o Inciso VII do § 2'’ do atigo 3c> do Decreto 7340/2010.

O licitante contratado será inteiramente responsável pelas despesas com combustível, óleos, peças de

reposição, conseüos e outros gastos com o veículo, funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários,
sociais, tributários e contratuais, indenizações por acidentes do trabalho, incluindo se despesas médicas e

hospitalares, mortes, bem como pelos danos causados diretamente à Contratante ar a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo, incidentes sobre os serviços, qualquer sinistro que por verdura ocorrer, tanto n:aterial

quanto físico será de inteira responsabilidade do licitante vencedor.

Na execução do objeto da presente licitação o licitante contratado responsabilizar-se-á para que o vdculo e

o condutor estejam de acordo com as exigências do Código de Trânsito Nacional e demais dispositivos legais

pertinentes.

No caso do licitante contratado, ter a necessidade de designar ou substituir condutor, este deverá

apresentá-lo por escrito à Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a documentação comprovando

atender todas as normas deste Edital e do disposto da Lei n.'’ 9.503 de 23/09/97, artigo 138.

Os veículos deverão ser vistoriados duas vezes ao ano (semestralmente);

O licitante contratado deverá prestar quaisquer tipos de informações ou esclarecimentos solte tados pela

Prefeitura Municipal relacionados à execução dos serviços, levando ao conhecimento da Secretaria MLmicipal

de Educação qualquer alteração pertinente às suas atribuições, por mais simples que seja o fato novo.

O iicitante contratado se obriga a aceitar modificações e/ou alterações nos percursos ora licitados.

O Iicitante contratado se obriga a substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após ser

constatado o problema, o veículo que venha a ser danificado, e providenciar imediatamente o transpale dos

estudantes, caso o defeito ou qualquer tipo de problema ocorra durante a execução do serviço.

6 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNC'K:

Os serviços deverão ser executados de fonna parcelada e diária, con--orme calend&io letivo;

Os serviços deverão ser executados diariamente conforme prevê o itinerário3 sendo o pagamento

mensal, após o recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente os serviços solicitadas, mediante

autorização contida nas respectivas Ordens de Compra.

Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser executados de acolIo com as solit..itações9 pelo
período de 15 meses.

Os selviços serão monitorados pelo(a) responsável pelo acompalhamento e fiscalização do
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com

Termo de Referência e na proposta.
as especificações constantes n
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Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5

dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7– OBRIGAÇÕES:

DA CONTRATADA:

Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua prDposta,

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do

objeto e, ainda:

- efetuar as serviços do objeto com qualidade, conforme especificações, constantes no Edital e

seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes aos serviços

que foram prestados;

• responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n'’ 8.078, de 1990);

- indicar profissional substituto, com a devida formação, nos casos de troca de condutor, com
devida justificativa;

• comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e q»atro) horas que antecede a

prestação do serviço, os motivos que impossibilitem a execução do serviço, com a devida comprovação;

- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obr-gações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

. Cumprir as disposições da Legislação Federal, Estadual e Municipal a que estiver sujeita.

• Observar itinerários, calendários escolares e programas de horários aprovados pela Secretaria
Municipal de Educação

- Cumprir todas as obrigações e deveres deste regulamento e de instruções pertinentes.

- Manter seguro contra riscos de responsabilidade civil para passageiros e terceiros,

• Responsabiliza-se por cumprir estritamente as medidas de prevenção, monitoramento e
controle do Cc)vid- 19, segundo as legislações vigentes.

• responsabiliza-se por cumprir integralmente o constante nas resoluções da SES A no âmbito

das medidas de Combate ao Covid- 19 ou outra doença, bem como adequar-se ao seu cumprimento.

DO CONTRATANTE:

- acompanhar a prestação dos serviços e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

- veFlficar minuciosamente9 no prazo fixado, a conformidade dos serviços com
especlficações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação;

- comunlcar à Contratada9 por escrito, sobre falhas ou irregularidades verificadas no

pFestação dos serviços, para que seja reparado ou corrigido;

as

na

acompanhar e fiscalizar o cumprimento obrigações da Contratada, atra#és d
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comissão/servidor especialmente designado;

- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente aos serviços do objeto- no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pe=a Contratada com

terc..eirosp ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus em3regados, prepostos ou subordinados.

8 – ESPECEFiCAÇ'ÃO DOS BENS/SERVIÇOS:

!!#gt§@{{iIIiãÊió:
}#:

1 IContratação de empresa de transporte rodoviáriol
!intermunicipal que disponha de veículo tipol
lônibus, mínimo 21 lugares máximo 44 lugares„

lcom ar condicionado, veículo com acessibilidade„

:Linha de transporte de estudantes e acadêmicos.

33.600 Km

-Percurso diário de até 186 kms no seguinte!

.itinerário: Saída de Foz do Chopim com destino as:

iinstituições de ensino de Francisco Beltrão nol

lperíodo noturbo (Unisep, Senai, Essei, Alfa,,
-Unioeste, Unipar, Senac, Cesul, Unopar, Colégiol
:Reinaldo Sas e demais instituições de ensino comI

lestudantes matriculados), sendo até 200 dias;

letivos no ano de 2023 . 1 1

9 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

O monitoramento dos serviços, a fiscalização e o acompanhamerto da execução do contrato,

será efetuado pelo Selvidor Ge}cenoir Leirias da Silva, cujo CPF 125.295.679-72, telefone (46)3572-8008,
a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

O Município físcalizará periodicamente o transporte escolar, analisando a frequência de ponto e

rotas e demais itens constantes no edital.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor,

ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de

qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da acministração e de seus agentes

e prepostos.

10 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:
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– Data de envio do termo 17/0 1/2023

– Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

– Nome do elaborador deste Termo de Referência: Ana Caroline Siqueira da Silva

– Telefone para Contato: (46) 3572-8007

– Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.

11 – AUTORIZAÇÃO

Cruzeiro do Iguaçu, 17 de janei"o de 2023

dir ma
Se itração
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Senhor (a),

Do: Prefeito Municipal
Ao: Departamento de Contabilidade
Senhor (a),

Solicito informar disponibilidade de dotação orçamentária
de serviços de transporte acadêmico.

para Contração de empresa para realização

Cruzeiro do Iguaçu, 23 de janeiro de 2023.

,A#c.,., „f,r qg„,q,,„ hb.
fLeodir Antonio Gelherl
Prefeito Municipal

Do: Departamento de Contabilidade
Ao: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Existe disponibilidade orçamentária na seguinte dotação:

03 Secretaria de Administração
001 Atividades Administrativas

04.122.003.2008 Desenvolvimento das Ações Administrativas.
de terceiros - Pessoa Juridica..33.90.39.00.00 Outros Serviços

Em:23 /

Dep Gã8;hbitidade

forma}i,dades legais. Encaminho
a

0

+.

t)NiO GEI,f{EN– Pref=o

Autorizo, cumpridas as
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Solicitação 12/2023

Solicitação
NOmro

12
SoIIcItante
códg)

588-6
Local

3001
Órgão

03 SBCRErARiA DEAUVitNESTRAÇÃO
Forma de paqarnanto
Descrição

30 DIAS APOS A EM}SSÃO DA NOTA FISCAL
Entrega
Local

Os serviços deverão ser executados de forrrn parcelada e diária, conforrn calendário letivo;

Página1

mIx>

Contratação de Serviço
Eaititb em

25/01/2023
Processo Gerado
Nürrero

23/2023

Quantidale de itens

1

Nate

GnCENOIR LBRKS DA SILVA

GABiNEIE DO SECRErAR to

Hpe

Depósito bancário

Prazo

1 Das

Descrição:

T 8RM c3 D= RZrERÊNCrÀ

1 - ESPEcrrrcÀÇÃO DO 08,JnTO,

O objeto do presente termo é a contratação de empresa de transporte rodoviário para
executar serviços de Transporte destinado aos alunos de cursos de graauação, especializações,
profissionalizantes, técnicos, sup:Letivo de Cruzeiro do Iguaçu para atender até 200 dias letivos
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento .

2 - ,TIJSTIFICATIVA:
Pela Lei Municipal N' 1403/2021 de 30 de agosto de 2021, o Poder Executivo Municipal oferta o
tlansporte para estudantes matriculados em Instituições públicas ou privadas de Francisco Beltrão e
Dois Vizinhos, ambos no periodo noturno, e conforme Art . 7 ' da referida lei a execução do transporte
poderá ser feito por empresas terceirizadas . visto que a Administração Municipal não dispõe de
veículo com capacidade de lugares suficiente para atender a demanda, e com o objetivo de garantir
esse atendimento, bem como a qualidade nos serviços prestados faz-se necessário a contratação de
empresa de transporte para atender o itinerário descrito.

3 - CRiTÉRioS on JULGÀM=NTO:

Justifica-se a solicitação do julgamento na forma eletrônica e por item, visto pernIlir uma maior
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para o fornecirnento da totalidade
do objeto/ possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas .

4 - DC>CUM=NTOS Dn QUÀLrricê,ção TÉCNrCÀ,
Apresentação da documentação exigida na Lei 8.666 de 21 de julho 3e 1993 e suas

a:1.telaçôesf de acordo com a modalidade de licItação, bem como docurnentaçôes exigidas na legislação
especifica do transporte escolar .

À empresa vencedora deverá apresentar as seguintes documentaçôes :
Os veículos utilizados no transporte além dos requisitos previstos na legislação federal, deverão
su jeitar-se ao seguInte :

a > Apresentar Registro da empresa junto ao DER, para o código der fret„rnento contInuo;
b) Planilha de custo detalhada do transporte;
e> Os veículos a serem utilizados deverão sereia mantidos em ótimo estado de conservação, limpeza e
manutenção/ em especIal nos itens referentes à segurança.
d)Cemplovante do pagamento do seguro obrigatório e seguro de responsabilidade civil, do ( s )

veIculo ts> a ser íem) utilizado (s) na prestação de servIço de transporte escolar adjudic-ada .
e>Eln caso de t tocar o veículo substituto deverá atender a todos os requisitos exigidos e, os
documentos deve tão ser encaminhados à Secretaria MunicIpal de Educação, por protocolo oficial, para
aplovaçãof antes do início do transporte com o novo veículo .
f ) Atender a todos os demais tequisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.

PaI:a os condutores do ttanspotte/ deverão ser apresentados no ato da _icitac;ão, além dos requisitos
p=evistos na legislação fedelal e das exIgências previstas no Artigo _38 , do código de Trânsito
Blasileilo - Lei 9.5037 de 23 de seteInbro de 1997 a seguinte documentação :
a ) Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos ;
b}Aplesentat certidão de antecedentes criminais;

EMtB( paTSfmFõm;;;;ãm
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;; à;o ;:r–;onetido infra;ao grave ou gravissimaf ou ser reincident_e em infraçõu médias durante os
doze últimos meses ;
e ) Ser aprovado em curso especializado de transporte coletivof

Página2

5 - r,OCÀL n roRM_A_ DE ENTREGÀ/ExncuçÃo:

Os serviços deverão ser executados de f arara parcelada e diátlar coníolme calendário letlvo{
o licitarlte contratado deverá efetuar o pero„IISO ligorosamente dentro da velocidade pelmitida

pelo Novo Código Brasileiro de TIânsit:o que assegure a máxIma comodidade e confolto’ vlsando a total
segurança dos alunos .

o licltante contratado deverá executar os selviços poltando uma Pasta Pad 1ão' contendo toda
documentação de porte obrigatório, conforme plevê o Inciso VII do S 2 ' do altigo 3' do Decreto

O liG;t.ante contratado será inteiramente responsável pelas despesas com combustIvel, óleos'
peças de reposiçãof consertos e outros gastos com o veículo, funcionários/ encalgos tlabalhlstas'
previdenciários, sociais , tributários e contIatuaiS' indenizações p01 acIdentes eo t:?ba?ho’
incluindo se despesas médicas e hospitalares/ moltesr bem como pelos danos causados diretamenten à
Contratante ou a' terceirosr decorrentes de sua culpa ou dolo, incidentes sobre os serviços/ qualquet

tanto material quanto físico será de inteila lesponsabilidade do

7340

138

sinistro que por ventura (>col-telf
licitante vencedor .

Na execução do objeto da presente licitação o licitante contlataco responsabiliza 1:-se-a pala
que o veiculo e o condutor estejam de acordo com as exigênctas do Código de TIânsito Nacional e
demais dIspositivos legais pertinentes .

No caso do licitarlte contratador ter a necessidade de designar ou substitui1 condutot’ este
deverá apresentá-lo por escrito à Sec=etalia Municipal de Educação, jLntamente com a docuTentaçã?
comprovando atender todas as normas deste Edital e do disposto da Lei n • ' 9• 503 de 23/09/97 ’ artigo

os veículos deverão ser vistoriados duas vezes ao ano (semestralmente> ;
O licitante contlatado deverá prestar quaisquer tipos de infolmaçôes ou esclareclmentos

solicitados pela Prefeitura Municipal relacionados à execução dos selviços/ levando ao conheclmento
da SecretarIa Municipal de Educação qualquel alteração peltinente às suas atlibuições ' pot mais
simples que seja o fato novo.

o licitante contratado se obriga a aceitar modificações e/ou altetações nos pelcursos Ola
licitados .

O licitante contratado se obriga a Substituilr
após ser constatado o problema, o veículo que venha a
transporte dos estudantes, caso o defeito ou
serviço o

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
ser danificado, e provIdenciar imedIatamente o

qualquer tipo de problema ocorra durante a execução do

6 - CRON06RÀM», / PRAZO DS nUTRaCÃ E vrGÊNciÀ:

Os servIços deverão ser executados de forma parce:Lada e diália/ confo:me calendálio letlvo;
Os serviços deverão ser executados diariamente conforme prevê a itinerátior sendo o pagamento
mensal, após o recebimento da nota de empenho/ seguindo ligolosamente os serviços solicitadas,
mediante autorização contida nas respectivas Ordens de Compra .
os servIços, objeto desta licitação, deverão ser executados de acordo con as solicitaçóesl pe:1.o

perIodo de 15 meses .
Os serviços serão monitorados pelo (a ) responsável pelo acompanhamento e fiscaIIzação do contlator
para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especlf i.cações constantes neste
Termo de Referência e na proposta .
Os serviços poderão ser re]eitados, no todo ou em parte , quando em desaccIIdO c'm as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta , devendo ser substituI clos no prazo de 5 dias , a
contar da notificação da contratada , às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades .

7– OBRrGÃ.çõ=s ,

DA CONTRATADA:

Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

aindaobjeto e,
- efetuar as serviços do objeto com qualidade,
anexos / acompanhado da respectiva nota fiscal/
serviços que foram prestados;

execução do

conforme especificações, constantes no Edital e
na qual constarão as indicações referentes aos

seus

Erviüdo pa: SiRLEI DA ROCHA na \,ash:
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17 a 27 , do Código de Defesa do Consumidor (Lei n' 8.078 , de 1990 > ;
• indicar profissional substituto, com a devIda formação/ nos casos de ttoca de condutoll com devida
justificativa ;
_ comunicar à ContI'at..anLe , no prazo máximo de 24 (vtnte e quatro) horas que antecede a prestação do
serviço, os motivos que impossibilitem a execução do serviço, com a devIda complovaçao;
- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obtigações assumidasf todas
as condicóes de habilitação e qualificação ezigidas na licitação .

. Cumprir as disposIções da LegIslação Federal, Estadual e Municipal a que estiver sujeãta•
- Observar itinerários, calendários escolares e programas de holários aprovados pela Secretatia
Municipal de Educação
- Cumprir todas as obrigações e deveres deste regulamento e de instruções pertinentes .
- Manter seguro contra riscos de responsabilidade civil para passageiros e terceiros .
- Responsabili=a-se por cumprir estritamente as medidas de prevenção, monItoramento e controle do
Co 1/id–19, segundo as legislações vigentes .
- responsabiliza-se por cumprir integralmente o constante nas resoluções da SESÀ no âmbito das
medidas de Combate ao Covid-19 ou outra doença, bem como adequar-se ac seu cumprimento .

PÉgina3

DO CONTRAT.41'ITE:

- acompanhar a prestação dos serviços e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços com as especificações
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação;
- comunicar à Contratada, por escrito, sobre falhas ou trreguZaridades verificadas no na ptestação
dos selviços, pala que seja tepalado ou coltigido ;

– acompanhar e ftscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente aos servãços do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos ;
A Àdminãstrac,ão não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros ,
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada , de seus empregados, prepostos ou $ubo"dinados .

8 - ESPECIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS :

ItemDescriçãoQuantidadeUnidadeValor mensal
R$Valor total ?.$

IContratação de empresa de transporte rodoviário intermunicipal que disponha de veículo tipo ônibus ,
mínimo de 44 lugares , com ar condicionado, veículo com acessibilidade . Linha de transporte de
estudantes e acadêmicos .

Percurso dIário de até 186 kms no seguinte itinerário : Saída de Foz do Chopim com destino as
instituições de ensino de Francisco Beltrão no período noturno (Unisep, Senai, Essei, Alfa,
Unioeste, Unipar, Senac, Cesul, Unonar, Colégio Reinaldo Sas e demais instituições de ensino com
estudantes matriculados } , sendo até 200 dias letivos no ano de 2023.33 .60C)Km

9 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

O monitoramento dos serviços, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será
efetuado pelo Servidor Gelcenoir Leirias da SIlva , cujo CPF 125.295.6- 9-72 , telefone {46) 3572-8008 ,
a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo .

O MunicIpio fiscalizará perIodicamente o transporte escolar, analisando a
frequência de ponto e rotas e demais itens constantes no edItal .

A fiscalização de que trata este item não ezclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda
que resultem de condições técnicas, vlcios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferi01, e, na ocorrência desta, não impltca na responsabiLidade da administração e de
seus agentes e prepostos .

10 - DÀDOS Dg. SOLIC:TÀÇÀO,

- Data de envio do termo 17/01/2023
- $ecletaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
- Nome do elaborador deste Termo de Referência : Ana Caroline Siqueira da Silva

Emitido pcr: SIR 25/oia023 1214:05
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O

• Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação '

11 - AUTORIZAÇÃO

Cruzeiro do Iguaçu, 17 de janeiro de 2023

Gelcenoir Leirias da Silva
Secretario de Administração

TtíãT?=cTi;;á:

Pela Lei Municipal N'’ 1403/2021 de 30 de agosto de 2021, o Poder ExecLtivo MunIcipal oferta o

transporte para estudantes matriculados em instituições públicas ou privadas de Flancisco Beltlão e
Dois Vizinhos, a lnt>os no período noturno, e conforme Art . l '’ da lefer:i.da lei a execução do tlansporte
poderá ser feito por empresas terceirizadas . Visto que a Administração Municipal não dispõe de
veículo com capacidade de lugares suficiente para atender a demanda, e com o objetivo de garantil
esse atendimento, bem como a qualidade nos serviços prestados faz–se necessário a contratação de
empresa de transporte para atender o itinerário descrito.

Cíxligo Nome

046239 Contratação de empresa de transporte rodoviário intermunicipal que dis

Contratação de empresa de transporte rodoviário intermunicipal que disponha de veículo tipo
ônibus, mínimo de 44 lugares, com ar condicionado. veiculo com acessibilidade. Linha de
transporte de estudantes e acadêmicos
Percurso diário de até 186 kms no seguinte itinerário: Saída de Foz do Chopim com destino as
instituições de ensino de Francisco Beltrão no periodo noturno {Untsep, Senai, Essei. Alfa,
Unioeste. Unipar. Senac. Cesul, Unopar. Colégio Reinaldo Sas e demais instituições de ensino

com estudantes matriculados). sendo até 200 dias letivos no ano de 2023,

Unidade
KM

QuantIdade

37.200.00

UnItário Valor

6,35 236.220.00

ErNüdo pu: SIRLEI DA ROCHA na vasão: 5531 h HOt12023 1214:05
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236.220,00TOTAL

EnÉbdo pa: SIRLEI DA R z/oia023 1214:05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR.

@@i@wa @

Pesquisa realizada entre 20/01/2023 13:25:48 e 20/01/2023 1 3:27:38

Em conformidade com a Instrução Normativa Nc’ 73 de 05 de Agosto de 2020

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritméüca de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Confwme Instrução Noüna{iva 1© 73 de 05 de Agosto de 2029. no AQ©o 30. X pesq,1,s3 de preços será mêtefiütiz8dê em dmumüItO que wmerá; INC IV +détodo m8tenláüwaplie8&>p8í& a

definição do valor estiín8do.

m Preços

3

QuantIdade

1 UnIdade

Preço

Estimado
Percentual Preço

Máximo

Rg 5.80

Total

RS 5.8Ô
1 ) transporte rodoviário - cargas / encomendas RS 5.80 (un)

Valor Global: R$ 5,80

Detalhamento dos itens

ôaê

Quantidade

l Unidade linhas: palrnital baú linha - meio dia: veículo ônibus com capacidade minIma de 20 lugares - 46,2 kmmelo dia: saindo da cidade de

mariópolts, sentido ao palmhal próximo a capela a dIreita até a proprIedade de adair cordeiro, retorna a direita sentido até a propd

edade de inácio hilleshein, volta até o calçamento prÓ*<IIno ao poço artestano vira a esquerda até a propriedade da 'orma, retorna

ao calçamento a direita até a propriedade do márcIO. volta até o calt,amentô principal a direita sentido 'bugrinho', aé a propriedad

e de reinaldo magri, retorna ao calçamento sentido m3riópoiis a esquerda até a propriedade de leandro eatafesta. \alta ao calc,am

ento principal para mariópolis e encaminha-se às escolas municipais,linha - tarde: veiculo ônibus com capacidade mínima de 20 1

ugares - 46,2 kmsaindo da cidade de mariópolis. sentido ao palnlital próximo a capela a direita até a propriedade de adair cordeÊr

o. retorna a direita sentido até a propriedade de inaclo htNeshein. volta até c calçamenio próximo ao poço artesiano vira 8 esquerd

a até a propriedade do forma. retorna ao calçanrentn a direita até a propriedade do márcio, volta até o calçamento principal a direi

Descrição Observação

Preço (Compras Governamentais) 1 : Mediana das Propostas Finais

Ar{. SS J\& !i': :3 Je ’:: 5 Je Agu'sto Je :33L

RS 5.40

Órgão: PREFEITURA MUNICiPAL DE M ARIOPOLIS PR

Objeto: Constitui objeto deste PREGÃO a contratação de elnpresa para prestação de

serviços de transporte escolar, de acordo corr :is especificações contIdas no

Anexo I. que faz parte deste edital..

Data: 14/07/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

sap: NÃO

Identificação: N'’Pregão:392022 / U/\SG:987693

:l7g1;ag:ii:::::8:{!?á:1:7ãi/75:q31É3: Éfili1;ii::3:1iyk8:: : :1:31l:Edl=Lu711 Eà%ggg{ ifa2 i\# 1 J P 8j K u8 id19% 252 bj 7 Eq HU 8 n pt mwAh 253 d % 253 dW 1/5
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[4
EB}B&p8i3 Relatóriõ gerado no dIa 20;01:’2023 13:31:04 (IP: 200.7.250)

8 código Vãlidação: dHWrydmL70h5qQPSfZkNDUlgjYIJp8jKU gh39'L2bj7EqHU8nPtm6WA%3d"â3d
iq hnp:i/www.bancodeprecos.com.br/CerUncadoAutenticidade?tokbn=c4HWrydmL70h5qQPSfZkNDUlgjYIJp8jKU8ic39%252bj7EqHU8nPtp5WA%253d%253d

g?á§3?ie.

Transporte rodoviário _ cargas / encomendas - LInhas- Palmlta: BaúLINHA -
MEiO DIA. VEÍCULO ÔNIBUS com capacIdade IT,lnirna de 20 lugares – 46-2

kmMEIO DIA. Saindo da cidade de Marióp-3IÊs, serVido ao F’allnital pFÓYÊmo a

capela a direita até a propriedade de Ad3ir cc,feelro, 1 etorna 3 direIta sentido até

â OF opriedade de tnácio Hilleshein, volta até o 'leIca ITento oróxtí-lo ao poço

àrtesiano vira a esquerda até a propriedade do TcIIna. retorna ao calçamento a

direita até a PI apriedade do MarcIa, volta até o :alçaln3ntc print;ipa] a dIreita

sentido 'Bugl'inho“. até a propriedade de Reinaldo Magn. retorna ac caII,anlente
sentido Mariópalis a esquerda até a proprIedade de Leandíc Catafesta- Volta ao

calçamento principal para Mdriópolis e encanliirtra-se às escolas

municipais.LINHA - TARDE: VEÍCULO ÔNIBUS corn capacidade nríluma de 20

!ugares - 46,2 kmSaindo da cidade de Mâriópoiis, sentIdo ao Palmltal píóximo a

capela a direita até a propriedade de Adalr Cor daire, tetornâ a direIta sentido até

a propriedade de inácio Hilleshein. volta até o çêlçâmentc prÓXImo ao poço

artesiano vira a esquerda êté a propriedade do Tarlna. retorrla ao calçamer'to a

direita até a propriedade do MárcIO, volta até o calçamellto principal a dIrei

Descrição:

Razão Social do FornecedorCNPJ

WILSON ANTONIO M ALICHESKI07.381.054/0001 -93

’ VENCEDOR *

OTONIEL FOLHA INSTAUCA.1) E: M;,NUTENCAQ ELETRICA EIRELJ31 .G25.594/0001-O 1

PIMENTEL TURISMO E' TRANSPORTES LTDA07.61 2n3-/'0/0001-29

EUZEB IC) ELOI DE CAMARGO33.532.784/000 l..58

BRUNO MAUCHESKt - TRANSPORTES17.378.741/0001-03

VOITENA E SANTOS TRANSPORTES LTDA.17.31 5.288./0001-96

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Píopostas Finais

Inc : All 3 o da IN /3 de 05 de Agosto de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIP ITUBA

Contratação de empresa para prestação de $Fr-,-iças de tFansporte escolaF.

Transporte Rodoviário - Veículos - LInha CAI DE BAIXO - Compreendendo 01

Ônibus para Transporte escolar com no mÍnlmf= 42 lugares e assento dupla
Carroceria urbana, motor dianteiro, com no M3x'ma 1 5 anos de fabricação. Com

atendente (UNIDADE DE. MEDIDA KM)

5240 - TRÂNSPORTE nODoviÀRiO ' VEiCUi„OS

órgão:

Objeto:

Descrição:

CatSer

Razão Social do FornecedorCNPJ

WERN[SKY 'TRANSPOFiTE ESC.Ot .;.h LTDA06. l ÜZ.14g/000 1-0 1

+ VENCEDOR *

Mil TRANSPOF3TES DE PASSAGEIROS EIFiELI14.537.1 1 1 /0001-46

TRANSPORTES COLETIVOS RIO ['’ 01 JRO LTDA07.09 1 .772/0001 -25

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

Inc. 1 Art. 5G da IN 73 de 05 de Agosto de 2039

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA CO SUL PR

Objeto. Contratação (]e elnpl-esa p,3ra prestação de ser viGas de transporte escolar

gratuito aos alunos matrIculadOS na rede esta:::laI e inunicÉpal de ensino

residente na zona rural de Flor da Serra do S.,ll.FFI e transporte de trabalhadores..

Lote/Item: /1

„ta: 1 ink Ata

Adjudicação: 16/08/2022 08:33

Fonte: ,.qww.cornprasgovernamentais.go'/.

br

Quantidade: 18.480

Unidade: UNIDADE

UF: PR

Valor da Proposta Final

R$ 3.47

RS 3.52

R$ 5,40

RS 5.40

R$ 7.10

R$ 7.13

R$ 5.95

29/03/2022 14:00Data:

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Lote/Rem:

Ata:

Adjudicação:

Homo Ioga;ão:

Fllntê:

Pregão Eletrônico

NÃO

NDPregão:232022 1 UASG:455978

/7

LinkAta

24/05/2022 14:55

24/05/2022 15:15

www.compra$governamentaês.gov
br

18.040Quantiaade:

Unidade: UNIDADE

PRUF:

Valor da Proposta Final

R$ 5,94

RS 5.95

RS 6.00

R$ 6.06

26/01/2022 09:00Data:

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Pregão Eletrônico

NÃO

Nc’Pregão:12022 / UAS(3:985475

2/5



Descrição: Prestação de Serviços de Motorista - LINH“. N' 01 TRANSPORTE ESCOLAR –
Linha Altaneira e Arroio das Cruzes – MANHÃ TF,ECHO 01 SaIndo as

OõhOOminda Linha Cc)go, entrando a esquerda em dir eçãc a propriedade fio

senhor b'aldemir Borges dos Santos retoín3n;:<1 a estrada principal. passando

pela linha Altaneira, seguindo para a Fazen.53 CaIn!!anI chegando até o Portão de
acesso a propriedade dos Sr. Sadi "P13sesky’. de lá retorna até próximo a Linha

Altaneira onde seque pela estrada principal raFia a LInha ArroIO das Cruzes. após

passar pela comunidade entra na estrada que dá acesso a proprIedade do Sr.

\-andeI-lei Land. inclo até esta e retornando a es', 13.da principal que dá acesso a

BR-280, chegando nesta. rulna para 3 LIn}Id RIC verde. entraíl cIc a diíeit3 na BR

280 seguir IdO a linha Tatetos até o lnunicí;3 iu de Flor da Serra dc Sul lia Escola

Municipal Nossa Senhora da GlórIa, retornando posteriorITlelite até o Colégio

Estadual Barão do Rio Brailco.TRECHO 02. As i -;.+5tlrs pelcc;.rre o Trecho 01

desta Linha rIo al no seiltido iiI\'el-so.TOTAL l= ILOI'.IETRas IT INERI,RIa

45.4TOTAL DE KILC-)METROS DIÁRIOS: 90.8

15008 ' PRESTACAa DE SERviCOS DE MOTORiSTA

Lote/Rem:

Ata:

AdjudicaÇão:

Homologação:

Fonte:

/1

I.ink Ata

14/02/2022 09:2'

17/02/2022 08:28

898815

www. comprasgavernanlen tais.gov
.br

Quantiaade:

Unidade:

UF:

18.432

UNIDADE

PR

Cat Ser :

CNPJ Razão Social do Fornecedo! Valor da Proposta Final

10,IÇ9.592/0001 -00

’ VENCEDOR ’

FLOFR DO SUL COMERCIO E SEFI ".''ll::OS LTDA RS 5.91

03.549,337/0001 -40 Ve BEF\GC;OZZA R$ 5.99

R$ 6,12

RS 1 O,00

18.367.019/-0001 -36 COOPERATivA DE LOCA.CÃO, TF;ÀNSPÜRTES E SERVICOS/AP

40.2 : 2.031 /0001 '20 MULTI SERVICE CONSTRUCAI) E Lf)l3 &CAC) LTD;b

IJ ; d1 :6: i 03 :1:1:;o? :7#W2r?!rl fg151911AH111:1%?p:(:ii 15 7;i ;p1: : gjk uang Eau 7 Eq HU 811 Ptn 16 wNÉ MU o d

http:/Avww.bancodeprecos.com.br CenificadoAutenücidade?token=c4H'àrydmL70h5qQpsekNDulgjYIJp6jKuôia9%252bj7EqHu8nptn6wA%253d%253dggé 3/5
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PreÇO estImado do Item calculado pela fórmula Média Antmetlca aos preços obtlaos:

item 1 - transporTe rodoviário - cargas / encomendas

• 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pf'13 Administração Pública de licitações homologadas/aeJjudicadõ$ entre os dias
26/03/2022 e 14/07/2022. calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Gal>ta os pr eç'is finais da licitação e seleciona o preço do rneio {no caso de numero iínpar de propostas:1 ou a média dos preços do meio,

Relatório gerado no dIa 20 01 2023 13:31 :M (IP 200.7.250)
Código Validação: c4HWrydmL70h5qQPSfZkNDUlgjYIJp8jKU8ic39'b2bj 7EqHU8nPtm6WA%3d%&1

ht lp:/An\'.v.bancodepreco s.corn.br Cerü$cadoAutenticidade?token=c4HWrydluL7Gh5q QPSPJNDU lgjYI,lp8jKU8ic39%2S2bj7EqHU8nPtm6WA%,253d%253d 4/5
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MUNiCÍPiO DE CRUZEiRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

880018

SoIÊcitêção de Orçamento

A PREFEITURA MUNiCIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, inscrita no CNPJ
95.589.230/0001-44, com sede na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro do Iguaçu – PR, por meio do
Setor de Compras SOLICITA orçamento conforme descrito abaIxo:

te 'esGri' !Qyantidadç; Un:

\ 6• =+ f+

Vai
aiert

1 IContratação de empresa de transporte rodoviário:

intermunicipal que disponha de veiculo tipo:

1ônibus, mí11inro de 44 lugares- cool all
condicionado. veiculo com acessibilidade. 1,in 1la

.de transporte de estudantes e acadêmicos.

33.600 Km R$ 8,00 1R$268.800,001

Percurso diário de até 168 kms no seguinte:

litinerário: Saída de Foz do Chopim com destino asi

ias,t tuições de ensino de Francisco Beltrão na

jpríodo noturno (Unisep, Senai. Essfi. Alfa,
IUnioeste. Unipar. Senac. Cesul, Unopar. Coiégio'
IReindldo Sas e demais institllições de ensino comI

}estudantes matriculados), sendo até 200 diasl

leti\'as no ano de 2023.

RAZÃO SOCiAL: TRANSPORTES PEDRA DO OURO LTDA

CNPJ :13.312.125/0001 -17

E-MAIL: loíericado$1agos@tlotrnaiÊ.com
; bR i •Ü s p o à ;É •& n p E o R A D o o u R o L T o A 1 : 1 H • + 81

; 1 1d111 F 1 : € 19p : R hE1uF g L p r a : : :d : 3 r voi l H LHa• p • hOslaR PRO

TELEFONE: 46-84055386

RAZÃO sociAL: TRANS)aRTES PEDRA DO OURO LTDA
CNPJ: 13.312.425/6001 -17

W3.q32.§25i$$Gq„37
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PREfEiTURA MUNICIPAL DE CRUZEiRO DC) IGUAÇU - PR.

ANEXOS

Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aquisição dos referidos ingressos.

ANEXO 1 – Orçamentos
ANEXO 11 – Obtenção da mediana

ANEXO 1 – ORÇAMENTOS
Lotel

TtenIEüiãiii 72uantidadaJnidade Valor por Valor total
km R$

R$

6,35 236.220,001 'Contratação de empresa de transporte rodoviáriol

intermunicipal que disponha de veículo tipol
'ônibus, mínimo de 44 lugares, com ar
'condicionado, veículo com acessibilidade. Linha de:

transporle de estudantes e acadêmicos.

37.200 Km

Percurso diário de até 186 kms no seguintel

itinerário: Saída de Foz do Chopim com destino as:

instituições de ensino de Francisco Beltrão nol

.período noturno (Unisep, Senai, Essei, Alfa,,
Unioeste, Unipar, Senac, Cesul, Unopar, Colégio 1

Reinaldo Sas e demais instituições de ensino com 1

.estudantes matriculados), sendo até 200 diasi
letivos no ano de 2023 .

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO RS: 236.220,00

ANEXO II – OBTENÇÃO DA MEDIANA/MÉDIA

LOTE 1

m
iB

Un

o/OhQ23
# 4

RIva1:tã:q

êãÇão
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PREGÃO
Bb

gLEYRONãGO
804/2023

€38}ET©

Contratação de empresa de transporte rodoviário para executar serviços de Transporte destinado aos
alunos de cursos de graduação, especializações, profissionalizantes, técnicos, supletivo ce Cruzeiro do
Iguaçu para atender até 200 dias letivos do ano.

Valor total: R$: 236.220,00 (Duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte reds).

da JF

DATA DA SESSÃO PUBLICA 09/02/2023

Avenida 13 de maio - 906 - eeaü'o - CEP 85598-000

CNPJ n'95.589.230/0001 44/ e-mail: nCKaCaocnIzekOdoiguaeu2022@gmail.com – Tele.-one: (46) 3572_8018
Página 1
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MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Ng 004/2023
DATA DA REALIZAÇÃO: 09/02/2023
HORÁRiO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 10:00 horas
LOCAL: Prefeitura do Município de Cruzeiro do Iguaçu - Paraná
www.gov.br/corn}mas/pt-br “Acesso Identificado”

O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.g95.5E9.230/0001-44,
através da Secretaria de Administração, localizada na Avenida 13 de maio – 906 – Centro – Cruzeiro do Iguaçu
- Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Leonir Antônio Gelhen, torna pública a

realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL POR ITEM, para atender à solicitação da Secretaria Municipal de Administração, objetivando a

contratação de empresa de transporte rodoviário para executar serviços de transporte destinado aos alunos
de cursos de graduação, especializações, profissionalizantes, técnicos, supletivo de Cruzeiro do Iguaçu para
atender até 200 dias letivos do ano.

IF

DATA E MORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:

09 de fevereiro 2023 às í€:!}lCiC)nlin

UASG: 985473 - PREFEiTURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR
Local da Sessão Pública: www.gov.br/cornpras/par

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos,
da Lei ng 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei ng 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar ng
123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.g 147, de 14 de agosto de 2014,
Decreto Federal ng 10.024, de 20 de setembro de 2019.

Os Pregoeiros deste Município são Sirlei da Rocha e Kelli Moresqui, designados pelo Portaria ng 5889/2022
de 14 de outubro de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Sucoeste do Paraná.

1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO PÚBLICA

1.1.

1.2.

O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.gov,}}r/colnpras/pt-br .

A a8erEü?ã da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 09 de fevereiro 2023 às
iOh€iOmin, no site www.gov.br/compras/pt-br, nos termos das condições descritas neste
Edital

2

2.1

DO OBJETO

Constitui objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO para a contratação de empresa de transporte
rodoviário para executar serviços de transporte destinado aos alunos de cursos de graduação,
especializações, profissionalizantes, técnicos, supletivo de CrLzeiro do Iguaçu para atender
até 200 dias letivos do ano.

2.2 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos:
www.gov.br/cornpras/pt-br .

Avenida 13 de maio 5

CNPJ n'95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocnueMdoiguacu202@gmaü.com _ Telefone: (46) 3572_80 18
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MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO iGUAÇU
Estado do Paraná

2.3

2.4

2.5

2.6

A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do elital, facultando-se ao licitante a
participação em quantos itens forem de seu interesse.

Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras
Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de
Licitações pelo telefone ng (046) 3572-8018.

As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela Secretaria
Municipal de Administração, telefone (46) 3572-8018.

3

3.1

3.2

4

4.1

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, observada às especificações
técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital.

Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e

sucessivos, com prorrogações.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou rrovidências em
relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência
de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do certanre.

4.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro e protocolizadas em dias úteis,
das 08h00 às 161l00, na 13 de maio – 906, Setor de Protwolo, Centro, Cruzeiro do Iguaçu,
ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico:
licaacaocruzeirodoiguacu2022@gmail.com.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

4.1.2

4,1.3 O pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certane.

4.1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a
formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO.

4.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão públic.'a1
exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail:
Iicitacaocruzeirodoiguacu2022 @gmail.com

4.2.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.

4.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

Avenida 13 de maio 9

CNPJ na95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocruzeirodoiguaeu2022@galaü.com _ Telefone: (46) 3572_8018
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MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

4.3.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

4.3.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os

participantes e a administração.

5

5.1

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

Poderão participar desta licitação empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG ng 3, de 26 de abril de
2018

5.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem intwesse em participar do presente
PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e s«a habilitação de acordo com as
orientações que seguem no link: www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf-100-
digital , até o terceiro dia útil a data do recebimento das propostas.

5.1.2 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meic de consulta ao
Portal COMPRAS.GOV, no ato da abertura do Pregão.

5.1.3 Será concedido tratamento favorecido para as microernpresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei ng 11.488, de 2007,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa físia e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar ng 123, de 2006, alterada pela
Lei Complementar ng 147/2014, de 07 de agosto de 2014.

5.2 Será vedada a participação de empresas:

a)

b)

c)

d)

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos admin strativos, na forma da legislação
vigente;
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
enquadradas nas disposições no artigo 99 da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações posteriores,
ou ainda,

que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação.

5.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.3.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3'’ da Lei Complementar ng 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

5.3.1.1

5.3.1.2

nos itens exclusivos para participação de microenrpresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
nos itens em que a participação não for exclusiva para microernpresas e empresas .

de pequeno portel a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar ng
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

5.3.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Avenida 13 de maio – 906 - Centro - CEP 85598-000

CNPJ n'95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocruzeirodoiguacu2022@gmail.com - Telefone: (46) 3572_8018
Página 4
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5.3.3
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MUNiCÍPiO D= CRUZniRO DO iGUAÇU
Estado do Paraná,

que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pFoposta
;present;da está em-conformidade com as exigências editalícias;
qie inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores;
iÚÉião emprega men& de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre .e nã?
;;1-p;iáa ;ne'no;’de 16 anosJ salvo menorJ a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7'’, XXXIII, da Constituição;
àue a propost; foi elaborada de forma independent% nos termos da Instrução Normativa
SI,TI/MP ng 2J de 16 de setembro de 2009.

ãureç == ::bTel A1 ae:: : u3 ã ?ste: :t 1: Todsu fivcl; = :r11H1? 1 eegp1 18 oie;;tT ult8 :d:at : :: :sl : 1 IfeJT aa:Bn13:
Constituição Federal; . .

::fg: : ;=lii: : : = 1: :a islad: : sE :: :::: 1:: : : i: : : i :o:: PpTrT::i: 1:: 1=Tan}: ed; dê =3 :rSvoac $
e qi;e aÊendam às regras de acessibilidade previstas na ledslaçãol conforme disposto no art
93 da Lei ng 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.4

5.5

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.

Na ausência da Declaração Unificada elent.'ada no item 10.8.1/ considera-se válida as Declarações
devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, sendo que a Declaração
Uniflcada será solicitada como documento complementar pelo pregoeiro-

DO CREDENCIAMENTO

6.1

6.2

o Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica8

o cadastro no SI(.dAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio

www.gov.br/compras/pt-br / por meio de certificado digital conferido pela InfTaestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

6.3 o credenciamento junto ao provedor do sistema implica a respon%bi lidade do licitante ou de seu

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações lnerentes
a este Pregão.

6.4 O li€„itanie responsabiliza_se exclusiva e formalmente pelas tranuções efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

6.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior paderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação

7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Avenida 13 de maio - 906 – Centro – CEP 85598-aoo

CNPJ na95.589.230/0001-':+4/ e-mail: licitacaocruzeirodoiguacu202@gmail.com - Telefone: (46) 3572-8018
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MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistemar concomitantemente com os
mos de hMção exigidos no item 10 do editall proposta com a descrição do objeto

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública# quandof entãoJ
encerrar_se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

7.2

7.3

7.4

7.5

o envio da propostat acompanhada dos documentos de habilitação exi#dos no item 10 deste Edital
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAFI

assegprado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § lg da LC

ng 123, de 2006.

7.6 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo
cor;o á1-mes e verdade{ras suas propostas e lan<.'esp não Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto

7.7 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o ]icitante deverá observar rigorosamente a descrição
dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo
detalhadamente as características do objeto/serviço cotadol informando marca/fabricante tse
for o caso) em campo próprio do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais
após a vírgula.

7.8 A validade da proposta será de no mínimo 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão
pública do Pregão.

7.9 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciáriosl
trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da pratação de serviç®s, de forma que
o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Cruzeiro do Iguaçu.

7.10 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do

Pregãol ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negácios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.11 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos frocedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

7.12 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classficado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.

8 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PR3POSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES

8.1 No dia 09 de fevereiro 2023 às IOhOOmin, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet será

Avenida 13 de maio - 906 – Centro - CEP 85598-QDO

CNPJ na95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocnIzeirodoiguacu2022@gmail.com - Telefone: (46) 3572-8018
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MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

aberta por comando do pregoeiro1 com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da
etapa de lances.

8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1
8.2.2

8.2.3

Também será desclassificada a proposta (eletrônica) que identifique o licitante.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3

8.4

8.5

o sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

o sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total (global).

8.6

8.7

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horári 3 fixado para abertura da sessão
e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

8.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um
centavo) .

8.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

8,11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive
no caso de lances intermediários.

8.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores. a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.

8.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em
prol da consecução do melhor preço.

M
Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000

CNPJ n'95.589.230/aoo1-44/ e-mail: ncitacaocruzeirodoiguacu2022@gmaü.com _ Telefone: (46) 3572_8018
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8.14 Em caso de falha no sistema/ os lances em desacordo com os sabitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretarla
de Gestão do Ministério da Economia.

8.15

8.16

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do s stema

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valorl prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

8.17

8.18

8.19

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informa(losI em tempo reali do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregãoi o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos1 a sessão pública será suspensa e reiniciadasomente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação-

8.20 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3gJ § 291 da Lei ;19 8.666/ de 1993J assegprando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
produzidos:

8.20.1 no país;
8.20.2 por empresas brasileiras;
8.20.3 i)or empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
8.20.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regas de
acessibilidade previstas na legislação.

8.21

8.22

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.23

8.24

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital
e já apresentados.

8.25 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8.26 Aplica-se ao presente pregão os benefícios contidos no dispos:o no artigo 48, S 3' da Lei
Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, visando a promoção do
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal, tendo prioridade na contratação as
microempresas, empresas de pequeno porte e ou microemprnndedor individual, sediada
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LOCALMENTE, assim definida nos termos do Decreto Municipal 3825/2017IT até o limite de 10%
{dez por cento) do melhor preço válido.

9

9.1

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em pEimeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado pare
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 79 e no g
99 do art. 26 do Decreto n.9 10.024/2019.

9.2 Será desclassiHcada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preç® final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão ng 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólico 8
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de

1 DECRETO NO 3825/2017

sÚMUIA: Regulamenta no âmbito municipal tratamento favorecido. diferenciado quanto a aplicabilidade do beneficio de pdoddade de contratação microempresas.
empresas de'bequeno porte e microempreendedores individuais. sediados localmente. até o limite de 70% (dez por cenfo; da melhor preço válido. conforme
dispõe o §3' do artigo 48 da Lei Complementar Federal 123/2006.

a)NSIDERANDO. a garantia do tratamento diferenciado mic,roempresas. empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais insculpidos no artigo
179 da Constituição Federal.
CONSIDERANtiO, as alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014 que alterou o artigo 48 da Lei Complementar 123/2006.

CONSIDERANDO, a orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. por meio do Acórdão 877/16 publicado em IS/03/2016.

CONSIDERANDO. o disposto no SI'’ do artigo 34 da Lei Municipal 669/2009.

DECRETA
ni:F Nas contratações públicas de bens. serviços e obras. deverá ser concedido tratamento favorecido. diferenciado e simplificado para as mica>emptesas e

empresas de pequeno porte. microempreendedor individual - MEI local, nos termos deste Decreto, com o objetivo de:

1 - promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional;

II - ampliar a eficiência das políticas púbíicas; e

III - incentivar a inovação tecnológica

Art. 2'’. Para efeitos deste Decreto. considera-se:
1 - âmbito local - limites geográficos do Município de Cruzeiro do Iguaçu:
r...;

Art. 3'’. Poderá ser concedida pdoúdacIe de contratação para as miçroempresas e empresas de pequeno porte, micmrnpreendedcr individual - MEI local. afé o Limite
de 10% {dez por cento) da melhor preço valido nos termos de 53a do artigo 48 da Lei Complementar Federal 123/2006

SIa Aplica-se o disposto neste artigo nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas, empresas de F'queno porte e ou microempreendedor individual
- MEI. sediadas local sejam iguais ou afé dez por cento superiores ao menor preço:

S2' A prioridade de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual - MEI sediadas local deverá ser informada no
instrumento convocatóão.

Art. 4". Não se aplica o disposto no art. :P quando for licitação de ampla concorrência e não houver o mínimo de três fomecedores competitivos enquadrados como
microempresas. empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual - MEI sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumento convocatório
Art. 5'’. Não se aplica o disposto nos art. :P quando o tratamento diferenciado e simplificado para as microgmpresas. as empresas de pequena parte e ou

microempreendedor individual - MEI não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser
contratado. justificadamente.

Parágrafo único. Considera-se não vantajosa a contratação quando:
1 - resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência: ou

II - a natureza do bem. serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos benefícios.
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propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneraÇão.

9.2.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
cartilha, catálogos, folhetos, propostas ou amostras, encaminhados por meio
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico sob pena de não aceitação da
proposta.

9.3

9.4

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo ap-esentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata

9.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta

9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmurte aceita pelo
Pregoeiro.

9.6

9.7

9.8

10

Se a proposta ou lance vencedor fo- desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no " char a nova data e horário
para a sua continuidade.

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

DA HABILITAÇÃO

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verincará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consuka aos seguintes cadastros:

108l61 S}{:AF,

10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br /

10.2
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitanteJ por força do artIgo 12 da Lei no
8429, de 1992J que prevêJ dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder público.
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10.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante habilitado, por falta de condição
de participação.

10.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar ng 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:

10.5.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a

cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede.

10.5.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de
Nlicroempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução C(;SIM ng 16, de 2009, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.6 A documentação relativa à QUALiFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá err :

10.6.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, qLando for o caso,
igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão
pública deste pregão.

10.7 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em:

10.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Turídica - CNPJ:

10.7.2 Prova de reWlaridade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da Uniãor expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

10.7.3 Ppova de reWlaridade para cain a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa
aos tributos relacionados com o objeto licitado;

10-7-4 Prova de regularidade para can a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com
o objeto licitado;

'7' 8:ESTdo de Regplaridade de Siüüação para com o Fundo de Garantia de Tempo de SeMp

10.7.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Traba hop mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)1 nos termos da Lei ng
12.440, de 07 de julho de 2011;

10.7.6.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porteJ havendo algpma
restFiÇão na comprovação da reWlaridade fiscal e trabalhista, desde que atendidos
os demais requisitos do Edital, aCs) empresa(s) nesta condição será(ão)
declaradaCs) habilitada(s) sob condição de rewlarização da documentação no prazo
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de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que
for declarado vencedor do certame, para regularização da dOCLmentaÇãOl para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.7.6.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a
decadàlcia do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.8 Deverá apresentar ainda a DECLARAÇÃO:

10.8.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III)

10.9 A habilitação dos Licitantes será coxrprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no
SICAF, desde que os documentos cornprobatórios estejam validados e atualizados.

10.9.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 69 da Instrução Normativa
SLTI/MPO(, ng 31 de 26 abril de 2018, PODERÁ SUBSTITUIR APENAS os documentos
indicados nos subitens acima 10.5 - Habilitação Jurídica, :0.6 - Qualificação econômico-
6nanceira e 10.7 - Regularidade fiscal e trabalhista, send3 que os demais são obrigatórios
apresentação.

10.9.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) ou no CRC,
o licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o documento válido que
comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvando o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de
pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar ng 123/2006, alterada pela Lei
Complementar ng 147/2014.

10.9.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade
fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida
junto ao SI(:AF;

10.10 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo pregoeiro e sua Equipe de
Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

10.11 No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.12 O não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a inabilitação do
licitante.

10.13 0 licitante provisoriamente vencedar em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do
item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assm sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.14 Não havendo a comprovação cumuIaüva dos requisitos de habilitaçãc, a inabilitação recairá sobre o (s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante
nos remanescentes.
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10.15 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

11 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO

11.1 Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a item
ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a PROPOSTA DE PREÇOS
AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, o pregoeiro fará uso de a
ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar o documento utilizando o link “ANEXAR”
disponível apenas para o licitante/vencedor.

11.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a

encaminhá-Ios, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação

11.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (duas) horas de
efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min,
contados da convocação.

11.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-mail:
licitacao@cruzeirodoiguacu.pr.gov.br. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá
entrar em contato com o pregoeiro 3ara confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O

pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em
virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Cruzeiro do Iguaçu quanto do
emissor

11.4.1 A fim de aplicar o princípio la isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02
(duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da
Proposta de Preço, sendo realizado, pelo pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta.

11.4.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar,
dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo.

11.4.2 E facIIItado à Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processoJ
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do
processo desde a realização da sessão pública.

11.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a licitante deixar de enviar a Proposta de Preços
atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro DESCLASSIFICARÁ e
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

11.5 A proposta deverá conter:

11.5.1 PFoposta de preçosJ corforme modelo constante do Anexo Ii do presente Edital,
vedado o preenchimente desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação
da proposta;

11.5.2
Preços unitários e totais em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso1 sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
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11.5.3 Indicação/especificação do equipamento e marca;

11.5.4 A apresentação da proposta implicará na plera aceitação das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.

11.5.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data
estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, S 29
combinado com o artigo 66, § 49;

11.5.6 0 preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas
casas decimais (0,00).

11.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas
as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação.

11.5.8 0 pregoeiro reserva o direito de realizar diligências pa-a instrução do processo sobre
informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares
que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

11.5.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalartes aos praticados no mercado
no dia de sua apresentação.

11.6 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA

por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito,
sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a
PROPOSTA não poderá ser modificada.

12 DA SOLICITAÇÃO E ANÁLISE DOS PROSPECTOS/CATÁLOGO

12.1 Encerrada a sessão de disputa e definidas a licitante de menor preço dos itens constantes no ANEXO I
- TR, o Pregoeiro solicitará via CHAT a apresentação de ficha(s) técnica(s) (catálogo ou folder em
português) que possuam todas as especificações técnicas do equipamento, objeto deste Pregão, para
análise da Comissão Técnica, o qual emitira ao Pregoeiro, o laudo técnico de aceite ou não aceite.

12.2 O prazo para apresentação das fichas técnicas (catálogos ou folder) será de 02 (duas) horas,
prorrogáveis por igual período, no interesse da Administração, exclusivamente por meio eletrônico/
através da opção “Anexo”, no sistema Compras.gov.br.

12.3

12.4

13

Os critérios de análise das fichas técnicas serão: especificações condizentes e/ou similares ao
solicitado no ANEXO I do edital (TR).

Caso a ficha técnica não seja aprovada, será convocado o segpndo col(Eado para apresentar suas fichas
técnicas, sendo observados os procedimentos e prazos descritos no item 12.2.

DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

13.1
A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverá ser encaminhada em oigjnal ou cópias
autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no prazo máximo de 03 (três1 dias
úteis, contados da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônicoJ no segxünte endereço: Avenida lá
de Maiop 906 - Centro - Cruzeiro do Iwaçu - PR, CEP 85598-000. Aos cuidados do Departamento
de Comprasp Licitações e Contratos e ao pregoeira Sirlei da Rocha. O envelope contendo os documentos

Avenida 13 de maio CEP 85598-000
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deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número
e ano do Pregão Eletrônico.

13.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de
habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará
vencedor.

13.3 Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua
documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos
demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento
convocatório, ou poderá revogar a licitação.

14 DOS RECURSOS

14.1 Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de -ecorrer.

14.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.

14.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das
razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

14.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no site: www.gov.br/compras/pt-br.

14.5 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo

14.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o pregoeiro terá até 5 (cinco) dias para:

14.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido;

14.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão;

14.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;

14.7

14.8

14.9

O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação.

Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o
procedimento à autoridade superior para homologação.

15 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA Tj

15.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

15.1.1

15.1.2

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em
que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante

Avenida 13 de maio 9
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declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 919 da LC ng 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos ;mediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

15.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

15.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat’] ou e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatório.

15.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro
lugar será declarado vencedor.

16.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será
examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do
edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da
licitação

16.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando
houver recurso, pela própria autoridade competente.

16.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do
objeto licitado.

17 DO PAGAMENTO

17.1 Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da Nota Fiscal,
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado
pelo Município e acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a cmIta bancária da CONTRATADA
indicada pela mesma.

17.2

17.3

A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL,
FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da
adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado.

17.4 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município de, o valor devido deverá
ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (xleio por cento)
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano.

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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18

18.1

18.2

18.3

18.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal.

18.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da
Lei 8.666/93.

18.6

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos dos
Recursos próprios. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:

08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
001 Secretaria de Educação
12.361.0009.2027 Manutenção do Ensino Fundamental
33.90.30.00.00 Material de Consumo

33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

18.7

19

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Avenida 13 de maio
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS

Durante a vigência do Contrato, os valores não serão reajustados.

Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65,
II, “d” da Lei 8.666/93.

Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica
extraordinária, tampouco fato previsível.

Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão n3 TERMO DE CONTRATO, cuja
minuta consta como Anexo VI deste Edital.

O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e
assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu
recebimento.

A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente asinada pelo Contratante, será
disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço
Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais 'irevista no item
anterior

Para a assinatura do contrato, está deverá ser assinada pelo repnsentante legal da adjudicatária
Çdiretori sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e procuração, na
hipótese de nomeação de procurador, e cédula de identidade do representante.

O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez1 por igpal período/ quando
solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela Administração.

5
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20 DAS PENALIDADES

20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei ng 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar c
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
não assinar o contratado, quando cabível;
apresentar documentação falsa;
deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
ensejar o retardamento da execução do objeto;
não mantiver a proposta;
cometer fraude fiscal;
comportar-se de modo inidôneo;

instrumento equivalente, quando

20.1.2
20.1.3
20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7
20.1.8

20.2 A CONTRATADA, durante a execução do Contrato, poderá ser apurada com.

a) Advertência;
b) MuIta;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo
de até dois anos;
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descreaenciamento no SICAF, pelo prazo de
até cinco anos;
e) 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
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados.

20.3 Poderão ser aplicadas as seguintes muItas, conforme a gravidade das infrações:

GRAU CORRESPONDÊNCIA

3% sobre o valor do empenho.
5% sobre o valor do empenho.
7% sobre o valor do empenho.
10% sobre o valor do empenho
10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho.
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia p3r atraso sobre o valor do
20% sobre o valor total da Ata.

lroduto.

20.4 Da classificação das infrações por gravidade rGRAU
INFRAÇÃO
mE i LO DA GRAVIDADE OCORRIDA

são corpora1 ou consequências letais
or ocorrência

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o fornecimento/entrega dos
rodutos lor dia e por nota de empenho.

@sar a entrega injustificadamen
EntTegar pFOduto em desacordo com as especificações
ocorrência.

@EBgLdos, recondicionados e ou remanufaturados, por prodLto.

2

4

En ®mal embalado ou com ernbae

ão em desconformidade corn a descrita no edital, Dor ocorrência.
@o pérfida de serviço ou substituição de material I

Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; or ocorrência

CNPJ nD95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocruzeirodoiguacu293@gmail.com _ TeleIone: (46) 3572_8018
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20.5

20.6 No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica
facultado ao Município de Cruzeiro do Iguaçu/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de
cancelamento da ata.

20.7 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contra:ada.

20.8 Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada ob-igada a recolher a importância
devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.

20.9

20.10 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à contratante, este
será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

20.11 As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-
se o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei ng
8.666/1993.

20.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante,
levando em consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causado
à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

20.13

20.14 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à

Administração Pública nacional nos termos da Lei ng 12.846/2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa.

20.15

Avenida 13 de maio - 906 – Centro - CEP 85598-000
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Der causa à inexecução total do objeto da Ata
AINDA. DEIXAR DE
a ) Ma jar ocorrênciq

ir ocorrênciaCumprir deter,nina(,ão formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador,
Manter a documentação de habilitação amizada; por item, por ocorrência
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAC por
ocorrência

mmmonários; por ocorrência.Ir determinação da FISCALIZACum

Cumprir quaisquer dos itens do EdiÜl e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência

6Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia.

A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor.

A penalidade de muIta pode ser aplicada cumulativamente com as d©nais sanções.

Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei ng 12.846, de 19 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato
lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão s®bre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a partIcipação de agente público.
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20.16

20.17 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

22

22.1

23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do
Paraná através do endereço eletrônico https://www.dioems.com.br/ , e no Portal de Transparência
do Município através do endereço eletrônico https://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/portal-
transparencia .

23.2

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitanteP
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil'

DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

Fica assegprado ao Município direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável'

A declaração de nulidade de algpm ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que
diretamente dele dependam.

Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimentol a autoridade competente indicará
expressamente os atos a que ela se estende.

A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedkldo os efeitos jurídicos que o

contrato, ordinariament:e, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais
interessados.

A revogação ou anulação será mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é a Prefeito Municipal de Cruzeiro do
Iguaçu.

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasilelra,
der;tre elasJ a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal ng 8.429/1992), a Lei Federal ng
12.846/2013 e seus regplamentosp se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que sejaJ aceitar ou se comprometer
;aceitarJ de quem quer que seja1 tanto por conta própria quanto por intermédio de OJtrem, qualquer
pagamentoJ doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qialquer espécie,
ae modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou
fraudar o equilíbrio econômico financeira do presente contrato, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e

colaboradores ajam da mesma forma.

As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
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23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

23.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, exceto quando explicitamente disposto em contrário.

23.11 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público
decorrente de fato super\,reniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às Licitantes direito à indenização.

23.12 0 resultado da licitação será divulgado pelo Portal Compras.gov.br através do site
www.gov.br/compras/pt-br e estará disponível junto a Divisão de Licitações do Município de Cruzeiro
do Iguaçu

23.13 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.

23.14 É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame
e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteúdo destes,
desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou inobservâncias.

23.15 A proponente deverá indicar ao Pregoeiro todos os meios de contato (telefone/endereço eletrônico
(e-mail) para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o
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disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e não comproneta o interesse
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

o sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo pregoeiro.

Será facultado à Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento, promover
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive parecer técnico
à Secretaria requerente do certame com relação aos produtos cotadas, bem como solicitar aos órgãos
competentes, elaboração de parecer técnico destinado a fundamenta- a decisão.

O pregoeiro poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer documentos, para
fins de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam irrelevantsi não firam o

entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação e não gerem
a majoração do preço proposto.

As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as operações no sistema
eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua
desconexão, bem como será responsável pela apresentação dos documentos solicitados nos prazos
previstos

Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
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decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos
comunicados, os quais serão considerados recebidos, não _he cabendo qualquer alegação de não
recebimentos dos documentos.

23.16 0 pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qtmlquer motivo, não forem recebidos em
virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do IVlwricípio de Cruzeiro do Iguaçu quanto do
emissor

23.17 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem erviada e emitida
pelo Sistema ou de sua desconexão.

23.18 Caso o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances da sessão
pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem o
prejuízo dos atos realizados.

23.19 Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a IC)min (dez minutos), a sessão pública
será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h (vinte e quaíro horas), após
a comunicação do fato aos participanEes em campo próprio no sistema eletrônico.

23.20 CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O PREGÃO SERÁ
SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELO PREGOEIRO VIA CHAT.

23.21 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, 3u mesmo indisponibilidade no
Sistema Compras.gov.br que impeça a realização do certame na data e horário marcado, a sessão
pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário
estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contráric.

23.22 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata

23.23 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da
Comarca de Dois Vizinhos - PR.

23.24 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.

23.25 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO 1

ANEXO II
Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento:

o ie Proposta Comercial;
ANEXO 111

ANEXO VI
Modelo de Declaração UnificHR

no ielo de Minuta de cm;
CruzeirZd/Iguaçu, 23 de janeiro de 2023

o Gel!!en
EiTa M{JNicipAL
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EDITAL DE PREGÃO Ng 004/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

OBJETO: contratação de empresa de transporte rodoviário para encutar serviços de transporte
destinado aos alunos de cursos de graduação, especializações, profissionalizantes,
técnicos, supletivo de Cruzeiro do Iguaçu para atender até 200 dias letivos do ano.

ANEXO - !

TERMO DE REFERÊNCiA

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto do presente termo é a contratação de empresa de transporte rodoviário para executar serviços
de Transporte destinado aos alunos de cursos de graduação, especial zações, profissionalizantes,
técnicos, supletivo de Cruzeiro do Iguaçu para atender até 200 dias letivos para o ano de 2023 conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2 - JUSTiFICATiVA:
Pela Lei Municipal Ng 1403/2021 de 30 de agosto de 2021, o Poder Executivo Municipal oferta o
transporte para estudantes matriculados em instituições públicas ou privadas de Francisco Beltrão e
Dois Vizinhos, ambos no período noturno, e conforme Art. 79 da referida lei a execução do transporte
poderá ser feito por empresas terceirizadas. Visto que a Administração Municipal não dispõe de veículo
com capacidade de lugares suficiente para atender a demanda, e com o objetivo de garantir esse

atendimento, bem como a qualidade nos serviços prestados faz-se necessário a contratação de empresa
de transporte para atender o itinerário descrito.

3 - CRITÉRIOS DE jULGAMENTO:

Justifica-se a solicitação do julgamento na forma eletrônica e por item, visto permitir uma maior
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para o fornecimento da totalidade do

objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

4 – DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Apresentação da documentação exigida na Lei 8.666 de 21 de julho de 1993 e suas alterações,
de acordo com a modalidade de licitação, bem como documentações exigidas na legislação
especifica do transporte escolar.
A empresa vencedora deverá apresentar as seguintes documentações:

Os veículos utilizados no transporte além dos requisitos previstos na legislação federal, deverão sujeitar-
se ao seguinte:

a) Apresentar Registro da empresa junto ao DER, para o código der fretamento contínuo;
b) Planilha de custo detalhada do transporte;

Avenida 13 de maio - 906 - Cenüro - CEP 85598-000
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c)

d)

e)

0

Os veículos a serem utilizados deverão serem mantidos em ótimo estado de conservação,
limpeza e manutenção, em especial nos itens referentes à segurança.
Comprovante do pagamento do seguro obrigatório e seguro de responsabilidade civil, doCs)

veículo(s) a ser(em) utilizado(s) na prestação de serviço de transpo-te escolar adjudicada.
Em caso de troca, o veículo substituto deverá atender a todos os requisitos exigidos e, os
documentos deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Educação, por protocolo
oficial, para aprovação, antes do início do transporte com o novo veículo.
Atender a todos os demais requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo
CONTRAN.

Para os condutores do transporte, deverão ser apresentados no ato da licitação, além dos requisitos
previstos na legislação federal e das exigências previstas no Artigo 138, do Código de Trânsito Brasileiro
- Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 a seguinte documentação:

a) Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;
b) Apresentar certidão de antecedentes criminais;
c) Ser habilitado na categoria D (inciso I, art. 143 da Lei ng 9.503, de 23 de setembro de 1997);
d) Não ter cometido infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente en infrações médias durante

os doze últimos meses;

e) Ser aprovado em curso especializado de transporte coletivo,

5 - LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

Os serviços deverão ser executados de forma parcelada e diária, conforme calendário letivo
O licitante contratado deverá efetuar o percurso rigorosamente dentro da velocidade permitida pelo
Novo Código Brasileiro de Trânsito que assegure a máxima comodidade e conforto, visando a total
segurança dos alunos.

O licitante contratado deverá executar os serviços portando uma Pasta Padrão, corRendo toda
documentação de porte obrigatório, conforme prevê o Inciso VII do 5 29 do artigo 39 do Decreto
7340/2010,
O licitante contratado será inteiramente responsável pelas despesas com combustível, óleos, peças de

reposição, consertos e outros gastos com o veículo, funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários,
sociais, tributários e contratuais, indenizações por acidentes do trabalho, incluindo se despsas médicas

e hospitalares, mortes, bem como pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, incidentes sobre os serviços, qualquer sinistro que porventura ocorrer,
tanto material quanto físico será de inteira responsabilidade do licitante vencedor.

Na execução do objeto da presente licitação o licitante contratado responsabilizar-se-á para que o veículo
e o condutor estejam de acordo com as exigências do Código de Trânsito Nacional e demais dispositivos
legais pertinentes.

No caso do licitante contratado, ter a necessidade de designar ou subs:ituir condutor, este deverá

apresentá-lo por escrito à Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a documentação
comprovando atender todas as normas deste Edital e do disposto da Lei n.9 9.503 de 23/09/97, artigo
138

Os veículos deverão ser vistoriados duas vezes ao ano (semestralmente);
O licitante contratado deverá prestar quaisquer tipos de informações ou esclarecimentos solicitados pela
Prefeitura Municipal relacionados à execução dos serviços, levando ao conhecimento da Secretaria

Municipal de Educação qualquer alteração pertinente às suas atribuições, por mais simples que seja o
fato novo.

O licitante contratado se obriga a aceitar modificações e/ou alterações nos rert..'ursos ora licitados.

Avenida 13 de maio 5
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O licitante contratado se obriga a substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após ser
constatado o problema, o veículo que venha a ser danificado, e providenciar imediatamente o transporte
dos estudantes, caso o defeito ou qualquer tipo de problema ocorra durante a execução do serviço.

6 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCiA:

Os serviços deverão ser executados de forma parcelada e diária, conforme calendário letivo;

Os serviços deverão ser executados diariamente conforme prevê o itinerário, sendo o pagamento mensal,

após o recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente os serviços solicitadas, mediante
autorização contida nas respectivas Ordens de Compra.

Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser executados de acordo com as solicitações, pelo período
de 15 meses.

Os serviços serão monitorados pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato,
para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo
de Referência e na proposta.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 dias, a
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7- OBRIGAÇÕES:

DA CONTRATADA:

Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do

objeto e, ainda:

- efetuar as serviços do objeto com qualidade, conforme especificações, constantes no Edital e seus

anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes aos serviços
que foram prestados;

- responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei ng 8.078, de 1990);

• indicar profissional substituto, com a devida formação, nos casos de troca de condutor, com devida
justificativa;

• comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a prestação do

serviço, os motivos que impossibilitem a execução do serviço, com a devida comprovação;

• manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Cumprir as disposições da Legislação Federal, Estadual e Municipal a que estiver sujeita.
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- Observar itinerários, calendários escolares e programas de horários aprovados pela Secretaria

Municipal de Educação

_ Cumprir todas as obrigações e deveres deste rewlamento e de instruções 3ertinentes'

- Manter seguro contra riscos de responsabilidade civil para passageiros e tepcelros

_ Responsabiliza-se por cumprir estritamente as medidas de prevençãor nlonitoramento e controle do

Covid-19, segundo as legislações vigentes.

- responsabiliza-se por cumprir integralmente o constante nas resoluções da SESA no âmbito das
medidas de Combate ao covid-19 ou outra doença, bem como adequar-se ao seu cumprimento-

DO CONTRATANTE:

_ acompanhar a prestação dos serviços e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

- verificar minuciosamente, no prazo fixadoJ a confoTmidade dos serviços com as especificações

constantes do Edital e da proposta, para fIns de aceitação;

_ comunicar à (..'ontratada1 por escritoJ sobre falhas ou irregularidades verificadas no na prestação dos

serviços, para que seja reparado ou corrigido;

- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor

especialmente designado;

_ efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente aos serviços do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contratop bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da ContratadaJ de seus empregados prepostos ou

subordinados.

8 - ESPECIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS:

TMrMãaJnidãdç. vàlàô --:-Válóf-tóialÍie;B=rição
pÓr Ki:li

:236.220 006,35Kmfii;iFiRonM) ;;–77;ii;;iTm
lrodoviário intermunicipal que disponha de'

'veículo tipo ônibus, mínimo de 44 lugares, com
lar condicionado, veículo com acessibilidade.1

ILinha de transporte de estudantes el

.acadêmicos.

1

Percurso diário de até 186 kms no seguinte:

:itinerário: Saída de Foz do Chopim com destino1

;as instituições de ensino de Francisco Beltrão'
:no período noturno (Unisep, Senai, Essei, Alfa,,
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Unioeste, Unipar, Senac, Cesul, Unopar, Colégio'
Reinaldo Sas e demais instituições de ensino'
com estudantes matriculados), sendo até 200'
dias letivos no ano de 2023.

9 - Fl$CALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

O monitoramento dos serviços, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será
efetuado pelo Servidor Gelcenoir Leirias da Silva, cujo CPF 125.295.679-72, telefone (46) 3572-8008,
a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

O Município fiscalizará periodicamente o transporte escolar, analisando a frequência de ponto e rotas e
demais itens constantes no edital.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que
resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da admirãstração e de seus agentes e

prepostos.

OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição do CATNIAT e a do Edital,
prevalecerá a descrição constante no Edital.

Valor máximo estimado da licitação R$ 236.220,oo eDuzentos e trinta e seis e duzentos e vinte
reais).
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ANEXO - Ii

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(uso obrigatório por todas as licitantes)
(papel timbrado da licitante)

A empresa ...___._______.___, estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se
houver), inscrita no CNPJ sob ng __________._, neste ato representada por __.„______.____„ cargo, RG..................,

CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico
ng 004/2023 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de contratação de empresa de transporte
rodoviário para executar serviços de transporte destinado aos alunos de cursos de graduação, especializações,
profissionalizantes, técnicos, supletivo de Cruzeiro do Iguaçu para atender até 200 dias letivos do ano., em
atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

Quantidade 1 Valor UnitárioUnidade
R$
R$xx

!nfornrar Valor total R$„.

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública
de PREGÃO ELETRÔNICO e/ou alteração prevista no item 11.6 do Edital.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e
seus anexosB

_„„„„_„___„_„______„„____„„„„__„_„„„„_, .......„ .„_______„________ de 2023.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)
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ANEXO - III

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO Ng 004/2023

Pelo presente instrumento, a empresa ____________„ CNPJ ng ._____„____., com sede na .....___________________„ através de seu
representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar ng 123/06, alterada pela Lei Complementar
ng 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

+Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte lu cooperativa.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do arE 79 da Consituição Federal, não empregamos
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso
V do art. 27 da Lei ng 8.666/93, acrescida pela Lei ng 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supewenientes impeditivos para habilitação no
presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera
de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso 111, do utigo 9'’ da Lei n'’
8.666, de 21 de junho de 1993.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

...___„„„__„______.___„„„„„________.____„ „__„, _________„„„„„„_„ de 2023.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legíve1/Cargo)
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EDITAL DE PREGÃO Ng 004/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa de transporte rodoviário para executar serviços de transporte
destinado aos alunos de cursos de graduação, especializações, profissionalizantes,
técnicos, supletivo de Cruzeiro do Iguaçu para atender até 200 dias letivos do ano.

AiqÊ?XD - V!

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, com sede na Av. Iguaçu, 281, na cidade de CRUZEIRO
DO IGUAÇU, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n' 76.995.380/0001-03, neste
ato representado pela Prefeito Leonir Antônio Gelhen, brasileira, inscrita no CPF: 607.392.749-53, residente, na cidade
de Cruzeiro do Iguaçu PR, abaixo assinado, doravante designado MUNICÍPIO de um lado e de outro, .____„_____„.,

estabelecida na cidade de ....___„_._, inscrita no Cadastro acionaI de Pessoas Jurídicas /MF sob ng _„.____„„„ neste ato
representada por seu representante legal, „.____„„.__ CPF: _„.____„__, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA,
estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002 e suas alterações subsequentes, ajustam o
presente Contrato de prestação dos serviços, decorrência do edital Pregão Eletrônico sob o ng 004/2023, mediante
as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é contratação de empresa de transporte rodoviário para executar serviços de
transporte destinado aos alunos de cursos de graduação, especializações, profissionalizantes, técnicos, supletivo
de Cruzeiro do Iguaçu para atender até 200 dias letivos do ano.

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital ng
004/2023 - pregão eletrônico, observadas as especificações disponibilizadas no Anexo I do referido instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adhnplir e o eON'FRXFADO concorda em receber é de R$.....(....).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato
será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a
completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Após 12 meses do início da vigência do contrato, os valores poderão ser reajustados
seguindo índice de correção monetária IPCA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada
pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo Município e acompanhada
ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do objeto, através de transferência
eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada pela mesma.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações
assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal ng 8,666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via,
devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades
assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do
recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO QUARTO – Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento
será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento
da irregularidade.

PARÁGRAFO QUINTa - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito
no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será
efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO sÉTiMa - A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais
constantes neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - 05 recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são recursos
próprios. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:
03 Secretaria de Administração
001 Atividades Administrativas
04.112.003.2008 Desenvolvimento das Ações Administrativas
33.90.39.00.00 Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões
comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

A CONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação especificadas no
edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho).

PARÁGRAFO DÉCIMO - Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município de Cruzeiro do
Iguaçu/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento)
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

Os serviços desta licitação deverão ser entregues, sem ônus de acordo com as solicitações da Secretaria de Administração,
na Av. Treze de Maio, 906, Cruzeiro do Iguaçu - PR.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os serviços deverão ser entregues no prazo máximo de ... (.....) dias, a partir da entrega da nota
de empenho.

PARÁGRAGO SEGUNDO - serviços, objetos desta licitação, deverão ser entregues no prazo e local acima indicado,
totalmente completos e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e
testes de funcionamento, acompanhado por servidor designado pela administração municipal.

PARÁGRAFO QUARTO - O prazo de vigência da presente licitação é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura
do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
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Os serviços deverão primeira linha e estar em conformidade com as normas em sua versão mais recente. Na
entrega serão veri6cadas quantidades e especificações conforme descrição do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é obrigada a refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou SUbStituiR às

suas expensasl no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem
ônus à contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos
trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta
licitação, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - SÃO AINDA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Deverá efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no
Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal na qual constarão as indicações referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Deverá comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO QUARTO - a entrega dos produtos deverá estar inclusa todas as despesas de descolamento e transporte.

PARÁGRAFO QUINTO - Deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos equipamentos
apresentados na proposta.

CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Deverá verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Deverá comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

PARÁGRAFO SEGUNDO . Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

PARÁGRAFO QUARTO - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA
perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da
inobservância da legislação em vigor;
b) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus
representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que
possa surgir em decorrência dos mesmos;
c) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o objeto licitado, sempre que julgar necessário;
d) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado, ressalvados os

casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito,
dentro do prazo máximo de 03 [três) dias úteis.

CLÁUSULA NONA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

Comete infração adminisErativa, nos termos da Lei ng 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta;
b) não assinar o contrato, quando cabível;
c) apresentar documentação falsa;
d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e) ensejar o retardamento da execução do objeto;
f)não mantiver a proposta;
g) cometer fraude fIscal;
h) comportar-se de modo inidôneo;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, durante a execução o Contrato, poderá se- apenada com.
a) Advertência;
b) MuIta;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até dois

anos;
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SIC:AF, pelo prazo de até cinco

anos
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarern os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações:

CORRESPOND

3% sobre o valor do empenho
RZr7==m empenho

3 7% sobre o valor do empenho.
10% sobre o valor do empenho

nmmo=amamr Mm=ibMTaERamin
m==mo==iMa nE=maiEi) ir;==TvToM
20% sobre o valor total da Ata.

lroduto

PARÁGRAFO TERCEIRO - Da classificação das infrações por gravidade (GRAU):

boINFRAI
DESCRI LO DA GRAVIDADE OCORRIDA
FMitir sito ) à J
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PARÁGRAFO QUARTO - A somatória das muItas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de
20% (vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor.

PARÁGRAFO QUINTO - No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso
ou inadimplementa ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao Município
de Cruzeiro do Iguaçu/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolter a importância
devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.

PARÁGRAFO OITAVO - A penalidade de muIta pode ser aplicada cumulativamente co'n as demais sanções.

PARÁGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor de 7ido pela contratada à contratante,
este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

PARÁGRAFO DÉCIMO - As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo,
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei ng
8.666/1993.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante,
levando em consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causado à Administração,
observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei ng 12.846, de 19 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à
administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato Iesivo à Administração Pública nacional nos termos da Lei ne 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade
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or ocorrência.

Simm) ;o fornecimento/entrega dos
rodutos Dor dia e por nota de empenho

Amr a entra-rÜustificadamente, por )
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo justificado; por

Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto.
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência.
Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por ocorrência.
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência.
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Der causa à inexecução total do objeto da Ata
AINDA, DEIXAR DE:

I Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência.
t @o nscalizador, por ocorrência;
ma documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.Rm) orário de entrega estabm pelo contrato ou dei

1 ocorrência

ocorrência.

4

4
2
2
2
3
7

1

1
1

1

lra controle de acesso de seus funcionários; por ocorrênciaCumprir determinação da FISCALIZA to

ti=nprir quaisquer dos itens do EdiÜl e seus /MMMr ;a tabela de mum-@
reincidência formalmente notificada pelo ó to fiscalizador, por item e por ocorrência

Ido pela respectiva garantiaSubstituir os produtos, às suas custas, quando protl
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administrativa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobriros prejuízos causados pela conduta
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCiMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que
se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, irdependentemente de notificação
Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito
decorrente deste contrato.

d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n'’ 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os;prejuízos que esta vier a sofrer em
decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, paBará à CONTRATADA, apenas os
valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei ng 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações
posteriores, na Lei ng 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código
Comercial Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTPJ\TANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo.
Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Cruzeiro
do Iguaçu -Pr., pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 19, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu o direito de revogar a licitação por razões de interesse
público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos
atos que diretamente dele dependam.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente
indicará expressamente os atos a que ela se estende.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

PARÁGRAFO QUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o
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contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos
demais interessados.

PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é a Prefeito Municipal de Cruzeiro do
Iguaçu

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta
ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no
Artigo na 87 da Lei 8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes
da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo
solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos
causados a terceiros.
c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e assinatura do
instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.
d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por
correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o
protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei Federal ng 8.429/1992), a Lei Federal ng 12.846/2013 e seus regulamentos, se

comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a
quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar
o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital ng 004/2023 - Pregão Eletrônico e na proposta apresentada pela CONTRATADA,
são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos cpraisquer modificações que venham
a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA,
tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo , cujo CPF ne Telefone (46)
o a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firrnarn o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e
forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que

ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Dois Vizinhos, estado do Paraná, não obstante qualquer
mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes
para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000

CNPJ na95.589.230/0001 zm/ e-mail: licitacaocru4eirodoiguacu2022%naü.com - Telefone: (46) 3572-8018
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Cruzeiro do Iguaçu,

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000

CNPJ n'’95.589.230/0001-44/ e-mail: Ucitacaocruzeirodoiguacu2022@gmail.com - TelefHne: (46) 3572-8018
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 - 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

PARECER JURÍDiCO nD. 004/2023 - Lie. Pregão Eletrônico

Da: Procuradora Jurídica

Ao: Sr. Prefeito Miunicipal cio Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao: Sr. Secretário de Administração do iMunicípio de Cruzeiro do iguaçu.

Ao: Sr. Presidente da C;ornissão de Licitações do Wiunicípio de Cruzeiro do
Iguaçu.

Ao: Sr. Pregoeiro do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Assunto: Licitação modalidade Pregão Eletrônico n.
004/2023.

€)bjeto: - Contratação de empresa ce transporte rodoviário
para executar serviços de transporte cestinado aos alunos de
cursos de graduação, especializações, profissionalizantes,
técnicos, supletivo de Cruzeiro do Iguaçu para atender até 200
dias letivos para o ano de 2023.

Valor Máximo Total de R$ 236.220,00 (duzentos e trinta e seis
mil, duzentos e vinte reais).

Nos foi enviado pelo Sr. Presidente da Comissão de

Licitação/Pregoeiro do Executivo Municipal para análise e posterior emissão de

parecer quanto o Edital retro referido, relativo ao procedimento licitatório, de Pregão
Eletrônico n. 004/2023, o qual segundo nosso entendimen:o foi redigido dentro das

normas consignadas na Lei '10.520/2002 e subsidiariamente pelas especificações
da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem corro na Lei Complementar
123/2006 e suas posteriores alterações, visto que presentes as cláusulas
essenciais, sem quaisquer condições que possam tipificar preferências ou

discriminações.

A modalidade escolhida para o presente procedimento
licitatório se adéqua ao objeto a ser licitado, estando correta, em razão do objeto,

com base no disposto da Lei 10.520/2002 e decreto 3.555/2000, modalidade
inclusive que traz grandes vantagens a Administração Municipal, proporcionando
economia financeira na busca do melhor preço.
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 - 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

Cumpre dizer ainda que o aviso contendo o resumo do Edital
deve ser publicado observando a antecedência mínima de 08 (oito) dias úteis, nos
termos do inciso V do artigo 4c’ da lei 10.520/2002.

Para a convocação dos interessados ainda deverá ser
observado pela Administração o disposto no artigo 4c), I da lei 10.520/2002.

informa ainda que no presente processo o departamento
contábil, já certificou que há dotação orçamentária suficiente para futura contratação
do objeto do respectivo edital.

Diante o exposto, e, em razão da consulta realizada, entende-
se que no presente caso o procedimento licitatório e respectivo edital está
atendendo ao disposto na Legislação vigente, devendo ter seu normal
prosseguimento, observando-se o disposto e limites legais impostos pela legislação
vigente, Lei Federal 10.520/2002, bem como a Lei Federal 8.666/93, ressalvando
que a questão da compatibilidade do preço foge ao controle desta Procuradoria,
sendo de responsabilidade da área solicitante.

Este é nosso entendimento jurídico.

É o parecer que submeto a apreciação superior.

Cruzeiro do lgua# 25 de janeiro de 2023

lhQ
INA M

PROCURADORA JURÍDICA
OAB/PR 59.899

Página 2 de 2



25/ai/2Q23 12,04 Mural de Licitações Municipais

;}88959

T€EPR
+tJ4A v =& :c hH AfC>3439;An =>386 uvb
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Detalhes processo licitatório
Informações Geral

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Ano=1: 2023

Na licitação/dispensa/Inexlgiblltdade* 4

Modalidade* Pregão

NÚmero edItal/processo+ 12

iReI:ursos provenIentes de organismos internacionais/multIlaterais de créditl
InstituIção FInanceira

Contrato de Empréstimo
1

i

Descriçao Resumida do Objeto* O obJeto do presente termo é a contratação de empresa de transporte

rodoviário pam executar serviços de Transporte destinado aos alunos de M
cursos de graduação, especializações, profissionalizantes, técnicos, supleHvo v

de Cruzeiro do Iguaçu para atender até 200 dias letivos conforme condições, .i;b

R>rma de A%lição Menor Preço v

Dotação Or«menBHa& ’030óIJil-;2ióoà2iiÉ;;ái;áioio

Preço máximo/Referência de preço 236.220.00
R$*

Dab de Lançamento do Edital - 25;dl/zl1;3

Data da Abertura das Propostas 09/02/2023

NOVA Data da Abertura das Propostas

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

Data RegIstro

Data Registro

25/01/2023

25/01/2023

Há itens exclusivos para EPP/ME? Não

Há cota de participação para EPP/ME? Não

Trata-se de obra com exIgência de subcontratação de EPP/MP Não

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? Não

Data Cancelamento

V

V
Percentual de paddpação: . i:oo

V

\/

exdu!!Bd=1
CPF: 6966554979 (bga.!!)

https://servicos.tce.pr.gov.br/FC3EPR/Municipal/amI/DetalhesProcessoCompra.aspx 1/1
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PREFEITURA MUNICiPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR.

AVISO N' 01
PREGÃO ELETRÔNICO N' 004/2023

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna público que fará
realizar no local e data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, de
acordo com as condições particulares do Edital, Lei Federal n'’ 10.520, de 17 de
julho de 2002 e o Decreto federal IO,024, de 20 de setembro de 2019 e, os artigos

43, 44. 45. e 46 da LC-123/2006 e subsidiariamente, a Lei Federal n'’ 8.666,422
de 21 de junho de 1993, suas alterações e dernais normas em vigor que regem a
matéria.
©B.JET©: Contratação de empresa de transporte rodoviário para executar
serviços de transporte destinado aos alunos de cursos de graduação,
especializações, profissionalizantes, técnicos, supletivc de Cruzeiro do Iguaçu
para atender até 200 dias letivos do ano
DATA E HORA 13B AB®RTtJRA: (39 de fevereiro de 2C)23 às lo:ac)h
CRITÉRIC>$ 1>]E JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
LOCAL: www .g,ov.brjcoxnptasl pMI
EDITAL E ImPOR:MAçf)Es: O Edital e seus anexos podem ser obtidos na sede da
Prefeitura, nos dias úteis das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou
através da webpage: http: / / www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ demais informações
através do telefone/fax (On(46) 3572-8000;

Cruzeiro do Iguaçu/PR, em 25 de janeiro de 2023.

?ãKz© asb&in?{
EDIT €> M{JNE€:!pAL
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Quinta-Feira, 26 de Janeiro de 2023 Ano XII - Edição N- 2786

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

AVISO NO 01

PRE6ÃO ELETRÔNICO N'O04/2023
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna público que fará realizar no local e
data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, de acordo com as condições
particulares do Edital. Lei Federal n' 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto federal
10.024, de 20 de setembro de 2019 e, os artigos 42, 43, ZU, 45, e 46 da LC-123/2006
e subsidiariamente, a Lei Federal n'’ 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e
demais normas em vigor que regem a matéria,
OBJETO: Contratação de empresa de transporte rodoviário para executar serviços
de transporte destinado aos alunos de cursos de graduação. especializações,
profissionalizantes. técnicos. supletivo de Cruzeiro do Iguaçu para atender até 200 dias
letivos do ano.
DATA E HORA DE ABERTURA: 09 de fevereiro de 2023 às 10:C)Qh

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
LOCAL: www.gov.br/compras/pt-br
EDITAL E INFORMAÇ'ÕES: O Edital e seus anexos podem ser obtidos na sede da
Prefeitura. nos dias úteis das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou através da

webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ demais informações através do telefone/
fax (0xx46) 3572-8000;
Cruzeiro do Iguaçu/PR, em 25 de janeiro de 2023.
LEONIR ANTÔNiO GELHEN - PREFEITO MUNICIPAL

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ nc dia 26/01/2023.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dioems.com.br


