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

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – Esp=cirrcÀÇÃO DO 03JETO,

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, especializações,
profissionalizantes, técnicos , supletivo de Cruzeiro do Iguaçu para atender até 200 dias letivos
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento .

2 – JUSTIFICATIVA:
Pela Leã Municipal N' 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 c’ 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 necessálio a contratação de
empresa de transporte para atender o itinerário descrito .

3 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Justifica-se a solicitação do julgamenLo 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 – DOCUMZNTos Dn QÜÀLirrcÀÇÃO TÉCNrCÀ,
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 detaThada do transporte;
c ) Os veiculos 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 responsabilidade civil, do ( s )
veiculo ( s ) a ser Cem) 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 deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Educação, por protocolo ofIcial, para
aprovação, antes do início do transporte com o novo veículo .

f ) 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 ;
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d) Não ter cometido infração grave ou grdvissimar ou ser reincldente em 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 parc.pelada e diária, conforme calendário letIvo;
o licitante contratado deverá efetuar o percurso :lgorosamente dentlo da velocidade permitida

pelo Novo código Brasileiro de Trânsito que assegure a mázima comodidade e conforto, visando a total
segurança dos alunos .

O licitante contratado deverá executar os selviços portando uma Pasta Padlão, contendo toda
documentação de porte obrigatório, conforme plevê o Inciso VII do S 2' do artigo 3'' do Dec:teto
7340/2010.

O licit:ante contratado será inteiramente responsável pelas despesas com combustível' óleos’
peças de reposiçãof consertos e outros gastos com o veiculo, funcionários, encargos trabalhistas'
previdenctários, sociats, tributários e contratuais, indenIzações p01 acidentes do t:abalho'
incluindo se despesas médicas e hospitalares , mortes/ bem como pelos danos causados diletamente à

Contratante ou a terceiros / decorrentes de sua culpa ou dolo, incidentes sobre os serviços / qualquer
sinistro que por ventura ocorrer, tanto material quanto físico será de inteil:a lesponsabilldade do
licitarlte vencedor .

Na execução do objeto da presente licitação o licitante contratado responsabilizar-se-á pala
<:ue o veiculo 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 designa1 ou substitui1 condut01, este
deverá dpresentá-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 Csemestralmente> ;
o lic.itante cont.,ratado deverá prestar quaIsquer tipos de informações ou escLare:lmentos

solicitados pela Prefeitura Municipal relacionados à execução dos selviços, levando ao conheclalento
da Secretaria Municipal de Educaçã<::> qualquer alteração pertinente às suas atli.buições' p01 ma:LS
simples que seja o fato novo .

o licit..ante contratado se obriga a aceItar modificações e/ou alterações nos percursos ora
licitados

o tic.it_ante contratado se obriga a substituir, no prazo máximo de 24 Cvinte e quatro> horas
após ser constatado o problema, o veículo que venha a ser danificador e providenciar imedlatamente o
transporte dos estudantes, caso o defeito ou qualquer tipo de ploblema ocorla dulant= a ezecução do
serviço

6 - CRONOGRÀMÀ / PRAZO DE =nTREGÀ E ViGÊNCiÀ:

Os serviços deverão ser executados de forma parce:Lada e diária , conforme calendál=i.o letivo;
Os serviços deverão ser ezecutados 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
perIodo de 15 meses .
os serviços serão monEtorados 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 substituidos no prazo de 5 dias , a
contar da notIficação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das =nalidades .

7- OBRIGê.ÇÕ SS,

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 rio EdItal e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes aos
serviços que foram prestados ;
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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 troca de condutorr
justificativa ;

- comunIcar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a prestação do
serviço, os motivos que irnpossibilit:em a ezecução do serviço, com a devida comprovação;
- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibiIIdade coin as obrigações assumidas/
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
Covid-19, segundo as legislações vigentes .

- responsabiliza-se por cumprir integralmente o constante nas resoluções da SESÀ no âmbito das
rnedidas de Combate ao Covid-19 ou outra doença, bem como adequar-se ao seu cumprimento.
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com devida

todas

DO CONTRATANTE :

- acompanhar a prestação dos serviços e condições estabelecidas no Edital. e seus anexos ;
- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços coIn as especificações
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação;
- comunicar à Contratada, por escrito, 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 Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada , de seus empregados , prepostos ou subordinados .

8 - ESPECIFICÀÇÃO DOS B8NS/SERVIÇOS:

ItemDescriçãoQuantIdadeUnidadeValor mensal
R$Valor total R$

IContrata<,ão de empresa de transporte rodoviário intermunicipal. que disponha de veículo tipo ônibus,
minimo de 21 lugares maximo 44 lugares , com ar condicIonado, veIculo com acessibilidade . Linha de
transporte de estudantes e acadêmicos .
Percurso diário <::le até 186 kms no seguinte itinerário: SaIda de Foz do Chopim com destino as
instituições de ensino de Francisco Beltrão no periodo noturno (ünisep, Senai, Essei, Alfa,
Unioeste, Unipar, Senac, Cesul, Unopar, Colégio Reinaldo Sas e demais instituições de ensino com
estudantes matriculados ) , sendo até 200 dias letivas no ano de 2023.33 . 600Km

9- FiseÀLizAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

O monitoramento dos serviços, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será
efetuado pelo Servidor Gelcenolr Leirias da SIlva, cujo CPF 125.295.679-72 , telefone ( 46 > 3572–8008 r

a fila de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesato.
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 ezclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda
que resultem de condições técnicas, vicios redibit6rios ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de
seus agentes e prepostos .

ro - DÀDos DÀ soLicrTÀÇÀ.o,

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

Errüüdo pcr: SIRLEI DA ROCHA na vvsãa: 5531 i



689065
Municipio de Cruzeiro do Iguaçu

Solicitação 12/20 23

Página4

:– telefone para Contato : ( 46 ) 3S72-8 007
- 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

Justificativa:

Pela Let Municipal N'’ 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 tercelrizadas . 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 .

;g>q@M€à9j31j©W
Código Nome Unidade

046239 Contratação de empresa de transporte rodoviário intermunicipal que dis KM

Contratação de empresa de transporte rodoviário intermunicipal que disponha de veículo tipo
minimo 21 lugares máximo 44 lugares. com ar veículo com acessibilidade.

Linha de transporte de estudantes e

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. Unopar. Colégio Reinaldo Sas e demais instituições de ensino
com estudantes matriculados). sendo até 200 dias letivos no ano de 2023,

Quantidade
37.200.00

Unitário
6.35

Valor
236.220.00

Emitido pcr: SIRLEI DA ROCHA. na wsão: 5531 i 03H2e023 1232:59
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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGAO ELETRÔNICO 004/2023
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu torna público, para conhecimento dos interessados,
do PREGAO ELETRÔNICO 004/2023, que resolve RETIFICAR o edital de licitação, 25 de janeiro
de 2023 conforme segue:

Onde lê se:

F+.:é@6:;. 1:::; 1.11.-:;

1 » ;i.]&j:: , 1 '’ :
J

: : :\ r: :)+ 9 + P 9•+ + P• \ :
1&n

11 'Contratação de empresa de transporte!
:rodoviário intermunicipal que disponha,

Ide veículo tipo ônibus, máximo 44.

:lugares, com ar condicionado, veículol
lcom acessibilidade. Linha de transporte:
Ide estudantes e acadêmicos.

37.200 Km 6,35 :236.220,00

1

:Percurso diário de até 186 kms no

:seguinte itinerário: Saída de Foz do

'Chopim com destino as instituições de'

lensino de Francisco Beltrão no período.
:noturno (Unisep, Senai, Essei, Alfa,

iUnioeste, Unipar, Senac, Cesul, Unopar,
'Colégio Reinaldo Sas e demais.

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

1

L

Leia-se:

:i.8Big-8;
::; 1,2+bài;:;iIe:iii3:.

: 8:8:33 :u $ r s 1 : : + : :}=
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1 IContratação de empresa de transporte'
irodoviário intermunicipal que disponha
Ide veículo tipo ônibus, mínimo 21

1lugares máximo 44 lugares, com ar'

lcondicionado, veículo com
iacessibilidade. Linha de transporte de
lestudantes e acadêmicos.

37.200 Km 6,35 236.220,001

:Percurso diário de até 186 kms no

:seguinte itinerário: Saída de Foz do
'Chopim com destino as instituições de

lensino de Francisco Beltrão no período
lnoturno (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.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições constantes do Edital, Anexos e

Retificação, a qual consta a nova data de ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10:00 horas do dia
23/02/2023. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O

Edital com as devidas alterações poderá ser obtido através do webpage:
http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações através do telefone (0xx46) 3572-
8018; fax (0xx46) 3572-8001 e e-mail: licitacao@cruzeirodoiguacu.pr4ov.br. Torno público,

Cruzeiro do Iguaçu – PR, 03 de fevereiro 3e 2023

Lm@ÔNIO GELHEN
PRETEiTO MUNICIPAL
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DÊárão OHcãa! dos Municípios do
Sudoeste do Paraná

Segunda'Feird, 06 de Fevereiro de 2023 Ano XII - EdiÇão Ne 2793

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

R=TIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGAO ELrrRôNICO o04/2023

A Prefeitura Municipal de CruzeIro do Iguaçu torna público, para conhecimento dos
interessados. do PREGAO ELEFRe)NIco acM/2023, que resolve RETIFICAR o edital de
iicitação, 25 de janeIro de 2023 conforme segue:
Onde lê se:

Conlrdaçáodec;píesa m;;ixlavado
intermunld,leI que dbWlna de velal Io tipo 6tta:us. menIno

&1 lugares, corn ar Bond:derndo. veiculo com 8ce$6iUikcIodo.

LInha dü trans,nIle de estudantes o ocadômlo09.

Pe'eu60 diárIo do até 186 kms no 80gulnte IUnoódo: Saida
de Faz da Ctuplm com destIno as instituições do er8inD
da Francis6a BeIb8a no período nobrno (Uni sap, SenaI,

Esse'.Alfa, Unloast& UnIP,1 1. Sean, Ce sul, Unopar, ColégIo

Robaclo Sas o do anslrIO com eRud8ntBS

sendo até 200 dIas foIHas no ano da 20239

VdarporKm IV8brtot81 RS

37.200 Km 6,35

ttomT3escia Quant

ConlraüçioM;;;==Maizi;irii;im
que disponha de wfctrIo tipo €rübus. mínrno 21 lugares rnáxin\o

Ti;in==rIZZ;l37;BTG=@

44 lugares, oem ar eondldon8do, veICUlo oem ocossibãidad8.

L'nha do Itdrupott8 de estudantes 8 aadémlocs.

Percurso dIário de até 388 RIns no 88otinle IUn8tâda S8ldu
de FoI da Clupin1 nm desafio 89 Insüluiç6a9 de ensIno do

Forusw Beltrão no período notuma {Untsep. Senai. Es sgt. /Ufa .
Unb8810. Unip8r, Senac Ceni, Unopar, Calq3b Rein8ldo Gas

o don\ais instltulçóes de ensino a>m estudantes nlatdculaüa3}.

sonda olé 2CX) das letIVO5 no ano do 2023.

37.200 1(1n 6.35 238.220.00

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições constantes do Edital, Anexos
e Retificação, a qual consta a nova data de ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10:00
horas do dia 23/02/2023. Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF). O Edital com as devidas alterações poderá ser obtido através do webpage:
http:/Mww.cíuzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações através do telefone (Oxx46)
3672. 8018; fax (0xx46) 3572-8001 8 a-mail: licitaeaa@cruzeirodoiguacu.pngov,br. Torna
púbIIco, CruzeIro do Iguaçu - PR, 03 de fevereiro do 2023.
LEONIR ANTÔNIO 6ÉLHEN . PREFEITO MUNICIPAL

c:cai inTzb

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 06/02/2023.
A verificação de autenticidade da rnatéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dloems,corn.br
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Voltar

Detalhes processo licitatório
TInformaçôes Geral

Entidade ExecutoR MUNICÍpIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Ano+ 2023

Na licitação/disper6a/!nexlglbi 1 Idade* f 4

Modalidade* Pregão i

NÚmero edItal/processo' :-1’;

M n p i 8p 8B= = i1 + 18 H H H 1 1 a dN 1 a R 1 1 11 i 1 H 9 + hni 11 H= = Buinnab= Hanna ennJ

ecursos prov8nion tes de org8nlsrnos fB_+ 9rpg.qj'gBP llater8ls

DescFiÇao ResumIda 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, especializações, pronssionalianbs, técnicos, supletiva

de Cruzeiro do Iguaçu para atender até 200 dias letivos conforme condições,

Forrna de Avallção Menor Preço v

DMção OrgmenüHa' -diiilài;;;;ià;;;ó;;;;éiiibi;

Preço máximo/Referência de preço - ;3-à.;-;irá
FU+

Dab de Lançamento do Edital 25/01/2(;;; -’ !

Data da Abertura das Propostas 09/02/2023-

==H•»Ül

NOVA Data da Abertura das Propostas 23/02/2023

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

= = aU r U H H H r a a r H H H H

A}

Data Registro

Data Registro

25/01/2023

06/02/2023

Há itens exclusivos para EPP/ME? Não

Há cota de participação para EPP/ME? Não

Tata-se de obra com exigência de subcontratacãa de EPP/MP Não

Há priorIdade para aquisições de microempresas regionais ou locais? Não

Data Cancelamento

\/

V Percentual de paHdpação: i ;;l00-

V
V

BF1[lx@55

CPF: 6966554979 (M9

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/amI/DetalhesProcessoCompra.aspx 1/1


