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EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 071/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 280/2017 

DATA DA REALIZAÇÃO: 04/05/2017 
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 14:00 horas 
LOCAL: Prefeitura do Município de Francisco Beltrão – Paraná 

www.comprasnet.gov.br “Acesso Identificado” 
 
 

 

O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 

77.816.510/0001-66, através da Secretaria de Administração, sediado à Rua Octaviano Teixeira dos 

Santos nº 1000 – centro – Francisco Beltrão Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito 

Municipal, Cleber Fontana, 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 serviços de transporte 
escolar gratuito no município de Francisco Beltrão – PR, conforme especificações 
técnicas e demais disposições descritas no Anexo I deste Edital. 
  

 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
 

04 de maio de 2017 às 14h00min 
 

UASG: 987565 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR 
Local da Sessão Pública: www.comprasnet.gov.br  

 
 
O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus 
Anexos, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 
14 de agosto de 2014, Decreto Federal n.º 5.450/2005 e Decreto Federal nº 5.504/2005, e os Decretos 
Municipais nº 042 e 056 de 20 de março de 2006, alterado pelo Decreto Municipal nº 082 de 12 de abril 
de 2006, Lei Municipal nº. 3.906 de 1º de dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal nº. 4.378 de 
09 de março de 2016 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666 de 
21 de junho de 1993. 
 
É Pregoeira, deste Município, Nádia Aparecida Dall Agnol, designada pela Portaria nº 024/2017 de 18 
de janeiro de 2017, publicada no Diário Eletrônico DIOEMS Edição n.º 1279, de 23 de janeiro de 2017. 
 
 
1 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO 

 
1.1. Os documentos referentes às propostas comerciais e aos anexos das empresas interessadas 

deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema até 04 de maio de 2017 às 
14h00min, no site www.comprasnet.gov.br. 

 
1.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 04 de maio de 2017 às 

14h00min, no site www.comprasnet.gov.br, nos termos das condições descritas neste 
Edital. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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1.3. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO 
SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE 
COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 5.450/05, art. 24, § 5º). 
 
 

2 – DO OBJETO 
 

2.1 Constitui objeto deste PREGÃO a Contratação de serviços de transporte escolar gratuito no 
município de Francisco Beltrão – PR, conforme especificações técnicas e demais 
disposições descritas no Anexo I deste Edital. 

 
2.2 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: 

www.comprasnet.gov.br e www.franciscobeltrao.pr.gov.br. 
 
2.3 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de 

Licitações pelo telefone nº (046) 3520-2103/ 3520-2107. 
  
2.4 As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, telefone nº (46) 3520-2146. 
 
 
3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
 
3.1 Poderão participar deste PREGÃO as empresas e/ou pessoas físicas cujo objeto social seja 

pertinente e compatível com o objeto licitado, que atenderem a todas as exigências deste Edital 
e que estiverem cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, nos termos do Decreto 3.722/2001, com a redação conferida pelo Decreto nº 
4.485/2002. 

 
3.1.1 As empresas e/ou pessoas físicas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse 

em participar do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua 
habilitação junto a qualquer unidade cadastradora dos Órgãos da Administração 
Pública, inclusive este órgão Municipal (SEM CUSTO), até o terceiro dia útil a data 
do recebimento das propostas. 
 

3.1.2 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao 
Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão. 
 

3.1.3  Ao presente processo não se aplica o tratamento diferenciado e 
privilegiado para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, pois o 
objeto a ser licitado não se trata de bem ou serviço de natureza divisível, 
e também porque prevê a participação de pessoa física, de acordo com o 
disposto no art. 49, inciso IV, da Lei Complementar 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar nº 147/2014. 
 

3.2 Será vedada a participação de empresas: 
 

a) Declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública; 
 

b) Impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos 
termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002; 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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c) Suspensas, temporariamente, de participação em licitação e impedidas de contratar, nos 
termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993; 

 
d) Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 
e) Enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, ou ainda, 
 

f) Sob processo de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial de crédito. 

 
 
3.3 Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá declarar, em campo próprio do 

sistema eletrônico: 
 
3.3.1 Que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências deste Edital; 
 
3.3.2 Que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame; 
 
3.3.3 Que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme art. 

7º, inciso XXXIII, da Constituição de 1988 c/c Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.358/02.  

 
3.4 Por força do que dispõe o Capítulo V, artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, as microempresas, empresas de pequeno porte, no ano-calendário anterior, 
receita bruta até o limite definido no inciso II do “caput” do artigo 3º da referida Lei 
Complementar, terão tratamento diferenciado e favorecido. 

  
3.4.1 A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte deverá informar tal condição 

no ato do envio da proposta, por intermédio de funcionalidade disponível no sistema 
eletrônico, sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar nº 123/06. 

 
 
4 – DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
4.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou 

providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o 
faça com antecedência de até 02 (dois) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão 
pública do certame, observado o disposto no art. 41, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

4.1.1 As impugnações ou pedidos de esclarecimentos ao Edital deverão ser dirigidos a 
pregoeira e protocolizados em dias úteis, das 08h00 às 16h00, na Rua Octaviano 
Teixeira dos Santos nº 1000, 1º andar, Setor de Protocolo, Centro, Francisco Beltrão. 

 
4.1.2 A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame. 

 
4.1.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 
 

4.1.4 Caso procedente e acolhido à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e 
nova data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as 
alterações decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas 
de preços. 
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4.2 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de 
pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia 
autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, 
que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da 
impugnante. 
 

4.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a 
Pregoeira, através do e-mail: nadia@franciscobeltrao.com.br, até 03 (três) dias úteis anteriores à 
data designada para abertura da sessão pública, na forma prevista no Preâmbulo. 
 
 

5 – DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição, pelo órgão provedor, de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, do Decreto nº 
056/2006), no site www.comprasnet.gov.br. 
 

5.2 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao 
órgão provedor, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de realização do 
PREGÃO. 

 
5.3 O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para 
fins de habilitação. 

 
5.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implicará a responsabilidade legal do licitante 

ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao PREGÃO ELETRÔNICO. 

 
5.5 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 
ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, promotora da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 

 
5.6. Todos os procedimentos da licitação seguirão o disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e no 

Decreto Municipal nº 056/2006, de 20 de março de 2006, alterado pelo Decreto Municipal nº 
082/2006 de 12 de abril de 2006, devendo as licitantes interessadas declarar tal condição para 
seu credenciamento, mediante os meios disponibilizados pelo sistema. 

 
5.6.1. A licitante deverá declarar, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra 

na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, bem assim que inexistem fatos supervenientes que 
conduzam ao seu desenquadramento dessa situação (Anexo V). 

 
5.6.2. No caso de microempreendedor individual, a declaração da condição de que trata o § 3º 

do artigo 1º deste decreto poderá ser substituída pelo Certificado de Condição de 
Microempreendedor Individual – CCMEI, emitido pelo Portal do Empreendedor. 

 
5.6.3. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 

123, de 2006, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem 
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 
previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, 
a inabilitação da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 

 

mailto:nadia@franciscobeltrao.com.br
http://www.comprasnet.gov.br/
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6 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 
6.1 A participação no PREGÃO dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do Licitante e 

subsequente encaminhamento da proposta de preços com valor unitário, a partir da 
disponibilização do sistema até 04 de maio de 2017 às 14h00min, horário de Brasília, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, devendo conter as informações especificadas 

no subitem 12.2.4. 
 

6.1.1 O licitante deverá descrever detalhadamente as especificações do produto ofertado 
em campo próprio do sistema, em conformidade com o Termo de Referência, 
constante do Anexo I deste Edital. 

 
6.1.2 Até a abertura da sessão, o Licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 
 

6.2 O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 
 

6.3 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do PREGÃO, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, de sua desconexão ou por sua 
omissão quando chamado à manifestação via “chat”. 

 
 
7 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
7.1 Na data e horário especificados no preâmbulo deste Edital, em conformidade com o subitem 6.1 

deste Edital, terá início a sessão pública do presente PREGÃO ELETRÔNICO, no endereço 
eletrônico http://www.comprasnet.gov.br, com o acolhimento das propostas de preços 
recebidas.  
 

7.2 Análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos 

 
7.3 Serão desclassificadas as propostas: 
 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;  
 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;  
 

c)  que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua 
identificação. 
 
7.3.1 A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro. 

 
7.3.2 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes. 
 

7.3.3 O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com 
observância dos critérios legais estabelecidos para tanto. 
 

7.3.4 Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas 
classificadas e das desclassificadas. 
 

http://www.comprasnet.gov.br/


 

 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 6 

 

7.3.5 Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as licitantes detentoras de 
propostas classificadas. 
 

7.3.6 A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. 
 

 
8 –A FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 
8.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo o licitante, imediatamente, informado do seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor. 
 

8.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras para a 
sua aceitação. 

 
8.3 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. 
 
8.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 
 
8.5 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance. 
 

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

 
8.6.1 A pregoeira, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos 

atos realizados. 
 
8.6.2 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do PREGÃO 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da pregoeira aos 
participantes. 

 
8.7 A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço apresentado pelo 

licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
8.8 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente, 

emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 
8.8.1 Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, A pregoeira se responsabilizará pelo 

aviso de encerramento aos licitantes. 
 
8.9 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará, item a item, o Licitante detentor da 

proposta melhor classificada, para que este anexe no sistema COMPRASNET, os documentos 
relacionados no item 13, se vencidas no SICAF, das certidões constantes dos subitens. Para 
tanto a pregoeira fará uso da ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o Licitante obedecer 
ao prazo estipulado pela pregoeira, utilizando o link “ANEXAR”, disponível apenas para o 
Licitante convocado. 
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8.9.1 O licitante após convocado deverá anexar os documentos solicitados no prazo de 02 (duas) 
horas, que poderá ser alterado pela pregoeira. Em caso de impossibilidade de atendimento ao 
prazo, o licitante deverá solicitar, dentro do prazo estipulado, via chat, prorrogação do mesmo. 

 
8.9.2 Passado o tempo determinado sem manifestação via chat do licitante, terá a sua proposta 

recusada. 
 
8.10 Os documentos anexados, por arquivos eletrônicos digitalizados, serão analisados pela 

pregoeira, sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital e 
deverão ser juntados aos autos do respectivo processo de contratação. 
 

8.11 A(s) Licitante(s) declarada(s) vencedora(s) deverá(ão) enviar, no prazo máximo de 3 (três) dias 
úteis, para a Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – 2º andar –, Francisco Beltrão – PR, no 
original ou cópia autenticada, os documentos relacionados no item 12 deste Edital, bem como 
sua proposta de preços, com os preços GLOBAL POR ITEM, atualizada em conformidade com 
os lances eventualmente ofertados. 

 
 
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
9.1 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a pregoeira examinará a 

aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 

9.2 A qualquer tempo, a pregoeira poderá negociar os preços ofertados, objetivando propostas mais 
vantajosas para a municipalidade. 

 
9.3 Serão desclassificadas as propostas cujos preços sejam incompatíveis com a realidade de 

mercado e que não atendam as exigências deste edital. 
 
9.4 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, não atender às exigências deste edital, 

ou se o licitante desatender as exigências de habilitação, a pregoeira examinará a proposta ou 
lance subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
Edital. 

 
9.4.1 Na situação a que se refere o subitem anterior a pregoeira poderá negociar com o licitante, 

para que seja obtido um preço melhor. 
 

9.5 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o Licitante será declarado 
provisoriamente vencedor, sendo-lhe, após a análise dos documentos encaminhados constantes 
do item 13 deste Edital, adjudicado o objeto ou item licitado. 

 
9.6 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 

relativas à sessão pública do PREGÃO constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem 
prejuízo das demais formas de publicidade, previstas na legislação pertinente. 

 
9.7 Havendo pendência na aceitação ou habilitação para quaisquer dos itens objeto desse certame, 

A pregoeira fará uso da funcionalidade “EM ANÁLISE” com o encerramento da sessão pública 
para os demais. 

 
10 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
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10.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, para cada item, 
observada às especificações técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas 
neste Edital. 
 
 

11 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE 
 

11.1 O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços 
razoáveis praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, aferido 
mediante a pesquisa de preços que instrui o processo administrativo pertinente a esta licitação, 
a qual poderá, a critério da pregoeira, ser atualizada por ocasião do julgamento das propostas, 
de modo a evidenciar a economicidade da contratação, nos termos do Decreto Municipal nº 
056/2006, de 20 de março de 2006, alterado pelo Decreto Municipal nº 082/2006 de 12 de abril 
de 2006. 
 

11.2 Se houver indícios de que a proposta apresentada seja inexequível, a pregoeira determinará ao 
licitante que comprove a exequibilidade, sob pena de desclassificação. 

 
 

12 – DA PROPOSTA ESCRITA 
 

12.1 A proposta de preços provisoriamente classificada em primeiro lugar, contendo as 
especificações detalhadas do objeto, com os preços unitários, adequados aos lances 
eventualmente ofertados, deverá ser apresentada, juntamente com a documentação constante 
do item 13 deste Edital, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da 
aceitação. 

 
12.1.1 A proposta deverá ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante 

procuração devidamente assinada, se for o caso, com firma reconhecida, que 
comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de 
preços, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, devendo ser 
acompanhada do contrato ou estatuto social. 

 
12.2 A proposta de preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, conforme modelo constante do 

Anexo II, impressa preferencialmente em papel timbrado do Licitante, datada, rubricada em 
todas as folhas e assinada por seu representante legal, devendo dela constar, obrigatoriamente: 
 

12.2.1 Nome ou razão social do Licitante, endereço completo, telefone, fax e endereço 
eletrônico, se houver, bem como o nome, cargo, número do CPF, RG e endereço de 
seu representante legal; 

 
12.2.2 Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de sua 

apresentação. 
 
12.2.3 O prazo de entrega/execução poderá ser prorrogado, no interesse da Administração e 

a critério da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 

12.2.4 Todas as características dos produtos/serviços como procedência, observadas as 
especificações constantes do Anexo I deste Edital. 

 
12.2.5 Preço unitário, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme 

estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismo, expresso em moeda 
corrente nacional (R$), considerando as quantidades constantes do Anexo I do 
presente Edital. 
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12.2.5.1  Nos preços cotados, deverão estar incluídos todos os insumos que o 
compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguro e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do 
objeto desta licitação. 

 
12.2.5.2  O preço referido no subitem 12.2.5 deverá possuir até 02 (duas) casas 

decimais e por extenso, prevalecendo o valor descrito por extenso. 
 
12.3 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital e 

seus Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento. 
 

12.4 O município 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. 

 
 

13 – DA HABILITAÇÃO 
 

13.1 O Licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar deverá comprovar, no prazo 
máximo de 03 (três) horas, a contar da solicitação da Pregoeira ao final da sessão pública, no 
sistema eletrônico, sua condição de habilitação, anexando no sistema COMPRASNET os 
documentos abaixo relacionados, juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA, e 
em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do 

email institucional: nadia@franciscobeltrao.com.br, sendo os originais apresentados no 
prazo de até 03 (três) dias úteis, juntamente com a Proposta de Preço atualizada, em envelope 
fechado com a identificação de sua razão social e nº do Pregão Eletrônico, endereçada à 
Pregoeira que processou o certame, no seguinte endereço: Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 
– Centro – Francisco Beltrão - PR, CEP 85601-030, como já informado no item 6.4. 

 
13.1.1 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará, item a item, o Licitante detentor 

da proposta melhor classificada, para que este anexe no sistema COMPRASNET, os 
documentos relativos a HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA. Para 
tanto a pregoeira fará uso da ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o Licitante 
obedecer ao prazo de 03 (três) horas, utilizando o link “ANEXAR”, disponível apenas 
para o Licitante convocado/vencedor. 
 

13.1.2 Será aceito apenas 01 (UM) arquivo (COMPACTADO ex.: .zip e .pdf) com TODOS 
os relativos  Documentos de Habilitação e Proposta de Preços Final. 
 

13.1.3 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o 
prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob 
qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço e  documentos de habilitação, 
sendo realizado, pela Pregoeira, o registro da não aceitação da proposta. 
 

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

 
13.1.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar do processo desde a realização da sessão pública. 
 

mailto:nadia@franciscobeltrao.com.br
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13.1.5 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de 
Preços atualizada ou não atender às exigência habilitatórias, a Pregoeira 
DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subsequente e, assim,  sucessivamente, 
na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 
 

13.1.6 A documentação remetida via original deverá corresponder exatamente àquela 
inserida no Sistema Eletrônico. O envio de documento não inserto no Sistema 
Eletrônico resultará na desconsideração do mesmo, para fins de análise por parte 
da área técnica, salvo na hipótese de pedido expresso da licitante, formalizado via 
e-mail ou fac-símile dentro do prazo de 03 (três) horas, para a inclusão de tal 
documentação, se for aceitável por parte da Pregoeira, a situação na qual será 
aplicada, a funcionalidade “Convocar anexo”. 

 
13.2 Os documentos deverão ser apresentados em: original, fotocópia, Publicação de Órgão da 

Imprensa Oficial, ou ainda extraídos da INTERNET, ficando nesta hipótese sua veracidade 
sujeita à nova consulta a ser feita pela Equipe de Apoio deste Pregão. 

 
13.3 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no 

SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados. 
 

13.3.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 8º da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 11 outubro de 2010, substituirá apenas os documentos indicados nos 
subitens 13.4.4.1; 13.4.4.2; 13.4.4.3; 13.4.4.4; 13.4.3.5; 
 

13.4 Os Licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação: 
 

13.4.1 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA – PESSOA JURÍDICA consistirá 
em: 

 
13.4.1.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.  
 

13.4.1.2 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.  

 
13.4.1.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da 
Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.  

 
13.4.1.4 A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, de 

14/12/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, deverá 
apresentar juntamente com a documentação de habilitação, a Declaração 
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO V) a Certidão 
Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida 
pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, nos últimos 
60(sessenta) dias, contados a partir da data prevista para recebimento das 
propostas e da habilitação.  

 
13.4.2 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA – PESSOA FÍSICA consistirá em: 

 
13.4.2.1 Alvará de Licença expedido no Município sede da Licitante. 
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13.4.3 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – PESSOA 
JURÍDICA consistirá em: 

 
13.4.3.1 Certidão negativa de pedido de falência, concordata, recuperação judicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, 
quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 
(sessenta) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo 
não constar do documento.  

 
13.4.3.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanço 
provisório, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.  

 
13.4.3.3 A comprovação da boa situação financeira da empresa Licitante,  de que trata 

o item acima, será demonstrada pela obtenção do índice de Solvência Geral 
(SG), maior ou igual a 1,0 (um vírgula zero), resultante da aplicação da 
fórmula estabelecida abaixo: 

 
  SG =        ________________Ativo Total_________________ 

               Passivo Circulante+Passivo Exigível a Longo Prazo 
 

13.4.3.4 Serão aceitos como na forma da Lei, o balanço patrimonial e as 
demonstrações contábeis da empresa Licitante, assim apresentados: publicados no 
Diário Oficial, ou, publicados em jornal de grande circulação, ou registrados na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da Licitante, ou, por cópia do Livro Diário autenticado 
pela Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante, na forma da Legislação em vigor, 
acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Fechamento. 
 
 

13.4.4 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA – PESSOA 
JURÍDICA consistirá em: 

 
13.4.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.  
 
13.4.4.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação 

de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida 
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da 
Fazenda.  

 
13.4.4.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado.  
 

13.4.4.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos 
relacionados com o objeto licitado.  

 
13.4.4.5 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço (FGTS).  
 
13.4.4.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.  
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13.4.4.7 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma 
restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que 
atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição 
será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da 
documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a 
contar do momento em que for declarado vencedor do certame. 

 
13.4.4.7.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado 

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções cabíveis. 

 
13.4.4.8 Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões 

positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu 
corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade 
suspensa. 
 

13.4.5 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA – PESSOA 
FÍSICA consistirá em: 

 
13.4.5.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação 

de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida 
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da 
Fazenda.  

 
13.4.5.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado.  
 

 
13.4.5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos 

relacionados com o objeto licitado.  
 
13.4.5.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.  

 
13.4.5.5 Cópia autenticada do CPF/MF e da Cédula de Identidade. 
 
13.4.5.6 Certidão Negativa de Antecedentes criminais da proponente, fornecida pelo 

Cartório Distribuidor da Comarca do seu domicílio.  
 

13.4.6 A documentação relativa à REGULARIDADE TÉCNICA – PESSOA JURÍDICA E 
PESSOA FÍSICA consistirá em: 

 
13.4.6.1 Certidão Negativa de Antecedentes criminais do(s) responsável(eis) pela 

condução do(s) veículo(s) na execução dos serviços objeto da presente 
licitação, fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca do seu 
domicílio. 
 

13.4.6.2 Declaração do(s) preposto(s) responsável(eis) pela condução do(s) 
veículo(s), autorizando a proponente a indicá-lo, caso viabilizada sua 
contratação pelo êxito no certame. (MODELO ANEXO VI – com firma 
reconhecida) 
 

13.4.6.3 Declaração de disponibilidade dos veículos necessários para o 
atendimento do objeto da presente licitação, com o compromisso da 
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apresentação de todos os documentos pertinentes à adequação e 
propriedade dos mesmos, em momento oportuno. (MODELO ANEXO VII – 
com firma reconhecida). 
 

13.4.7 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e 
sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital. 
 

13.4.8 No julgamento da habilitação, a pregoeira 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. 

 
13.4.9 O não atendimento das exigências constantes do item 13 deste Edital implicará a 

inabilitação do licitante. 
 
 
14 – DOS RECURSOS 

 
14.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 
14.2 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
14.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto pela pregoeira ao vencedor. 
 
14.4 Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do 

licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial de eventuais razões e 
contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito no sistema 
eletrônico em formulários próprios.  

 
14.5 Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os 

que forem enviados por fax, ou que não tiverem sido manifestados durante a sessão pública de 
PREGÃO ELETRÔNICO. 

 
14.6 Os recursos terão efeito suspensivo. 
 
14.7 Durante o prazo para apresentação das razões e contrarrazões de recurso, o processo ficará 

custodiado junto à Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, localizada 
na Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000, 3º andar - telefone (046) 3520-2127. 

 
 
15 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
15.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em 

primeiro lugar será declarado vencedor. 
 
15.1.1 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 
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ele adjudicado o objeto da licitação. 
 

15.2 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 pela pregoeira, 
ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
15.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à 

contratação do objeto licitado. 
 

16 – DO PAGAMENTO 
 

16.1. O pagamento será efetuado de acordo com a execução dos serviços, em até 30 (trinta) dias, 
contados da apresentação da nota fiscal/fatura e/ou RPA (recibo do prestador autônomo) 
atestada pela Secretaria solicitante, acompanhada das CND’s Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União/INSS, FGTS e  de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade. 

 

16.2.  As notas fiscais deverão ser emitidas a favor do CNPJ constante na Nota de  Empenho 
e/ou contrato, bem como a RPA (recibo do prestador autônomo) a favor do CPF constante na 
Nota de  Empenho e/ou contrato. 

  
16.3. As notas fiscais/faturas e/ou RPA (recibo do prestador autônomo) que  apresentarem  

incorreções  serão  devolvidas  à Contratada e seu pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) 
dias corridos, após a data de sua apresentação válida respeitado o prazo do item 14.1. 

 
16.4. Os valores das notas fiscais e/ou RPA (recibo do prestador autônomo) estarão sujeitos às 

retenções previdenciárias e tributárias na forma da Lei. 
 
16.5. O pagamento se dará por depósito bancário, devendo para isto a contratada apor à nota fiscal 

e/ou RPA (recibo do prestador autônomo) o número da conta corrente, da agência e do 
banco, sendo que estas estarão sujeitas as retenções fiscais e previdenciárias na forma da lei. 

 
 
17 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTES 

 
17.1 Se houver prorrogação do prazo da contratação, o valor poderá ser atualizado com base na 

planilha de custos, a qual deverá ser apresentada pelo(a) CONTRATADO(A) ao Município, a 
quem caberá a decisão sobre o percentual do reajuste, se cabível e que poderá ser para mais 
ou para menos, guardados os valores de mercado.  
 

17.2 Valor máximo estimado da licitação é de 488.886,30 (quatrocentos e oitenta e oito mil 
oitocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos). 

 
17.3 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos dos 

recursos vinculados a Educação Básica, Salário Educação, FNDE – Transporte Escolar e SEED 
– Transporte Escolar. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação: 
 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

2170 
07.002 12.361.1201.2.042 

3.3.90.33.03.00 

107 
2180 123 
2190 131 

2330 
07.002 12.361.1201.2.043 

107 

2340 123 
2600 07.002 12.365.1201.2.044 107 
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2610 123 
2890 

07.002 12.366.1201.2.041 
107 

2900 123 
 
18 - DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
 

18.1 No prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação da homologação 
do resultado da licitação, no Órgão de Imprensa Oficial do Licitador, o Licitante 
vencedor, sob pena de desclassificação, deverá apresentar a documentação 
abaixo, no serviço de protocolo do Município: 

 
18.1.1 Declaração indicando a(s) pessoa(s) física (s) que irá(ão) conduzir (o)s 

veículo(s) (MODELO ANEXO VIII – com firma reconhecida), anexando: Cópia 
autenticada da CNH na categoria ”D” ou “E” e comprovação de aprovação 
em CURSO REGULAR DE TREINAMENTO DE CONDUTOR DE VEÍCULOS 
PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES. 
 

18.1.2 No caso de o(s) indicado(s) para condução do(s) veículo(s) não ser(em) 
sócio(s) ou proprietário(s) da Licitante, apresentar na forma da lei, o 
Registro em Carteira de Trabalho e Ficha de Registro da Empresa, do 
empregado/ motorista, indicado como preposto da Contratada. 

 
18.1.3 Nos casos em que o motorista é o próprio sócio da empresa, o Contrato 

Social suprirá a comprovação do vínculo empregatício. 
 

18.1.4 Apresentação de relação de veículos destinados a prestação dos serviços, 
com comprovação de propriedade e ano fabricação e modelo não inferior ao 
ano de 2002, através de cópia autenticada do CERTIFICADO DE REGISTRO 
E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, expedido pelo DETRAN, apto ao exercício 
das atividades licitadas. 

 
18.1.5 Somente serão aceitos veículos em nome de terceiros em caso de veículo 

com alienação fiduciária junto a Instituições Financeiras, devendo, neste 
caso, ser apresentado cópia do DUT (Documento Único de Transferência), 
devidamente preenchido constando como comprador a empresa 
participante do certame, com firma reconhecida em cartório, juntamente 
com o comprovante de comunicação de venda junto ao DETRAN. 

 
18.1.6 A empresa que fizer o cancelamento da comunicação de venda junto ao 

DETRAN poderá ter o contrato rescindido, com a aplicação de multas e 
sanções que couberem.  

 
18.1.7 Em caso prorrogação contratual, previsto neste edital, a cada período, ficará 

condicionado à disponibilidade pelo contratado de um veículo com ano de 
fabricação e modelo acrescido de 1(um) ano, caso o contrato seja com 
veículo correspondente ao ano de fabricação e modelo de 2002. 
 

18.1.8 Comprovante do seguro do veículo, que indenize danos materiais e 
pessoais, obedecendo ao limite mínimo para indenização, de R$ 800.000,00 
(oitocentos mil reais). 
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18.1.9 Laudo de inspeção veicular emitida pelo órgão ou entidade executiva de 

trânsito do Estado, conforme preconiza o art. 136, da Lei 9.503/97. 
 

18.1.10 É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo Motorista 
por mais de uma proponente, mesmo que haja compatibilidade de horários. 

 
18.1.11 A ausência de apresentação dos documentos solicitados em tempo hábil 

resultará na automática INABILITAÇÃO da licitante. 
 
1.1 As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão no TERMO DE CONTRATO, 

cuja minuta consta como Anexo VII deste Edital. 
 

1.2 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. 

 
1.3 A via do 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. 

 
1.4 Para a assinatura do contrato, está deverá ser assinada pelo representante legal da 

adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato 
social e procuração, na hipótese de nomeação de procurador, e cédula de identidade do 
representante. 

 
1.5 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado 
aceito pela Administração. 

 
2 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
2.1  O prazo de execução dos serviços será de acordo o item 2.1 do ANEXO I do edital. 

  
2.1.1 O prazo de execução poderá ser prorrogado, no interesse da Administração e a critério da 

Secretaria Municipal de Educação e cultura, diante de pedido formalizado, feito ao setor 
requisitante até 2 (dois) dias antes do término do prazo original. 
 

2.1.1.1 Compete a área requisitante, no interesse e a critério da Administração, 
determinar o prazo total da prorrogação. 

 
2.2 Constatadas irregularidades no objeto contratual, a qualquer tempo, a Contratante poderá: 

 
2.2.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinar sua 

substituição ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 

2.2.1.1 Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 
2.2.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
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complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 

2.2.2.1 Na hipótese de complementação, o contratado deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação do contratante, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado.  

 
2.3 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente dentro do exercício financeiro vigente, 

conforme Decreto de Execução Orçamentária.  
 

3 – DAS PENALIDADES 
 

3.1 De conformidade com o art. 86, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, o atraso injustificado na 
realização do serviço objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à 
multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 
 

3.1.1 A multa prevista no item 20.1, será descontada dos créditos que a contratada possuir 
com o município de Francisco Beltrão - PR, e poderá cumular com as demais sanções 
administrativas. 

 
3.2 Caso a licitante não substitua o objeto considerado irregular no prazo previsto neste Edital e 

Anexo I, serão aplicadas as penalidades do item 20.1., sem prejuízo da aplicação daquelas 
contidas no item 20.3. 
 

3.3 Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, pela inexecução total ou parcial do 
objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário 
Oficial do Ente Federado, as seguintes penalidades: 
a) advertência por escrito; 

b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) 

sobre a parcela inadimplida do contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município de Francisco Beltrão, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de 

inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do Município, será aplicado o limite 

máximo temporal previsto para a penalidade 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

 
3.4 Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos 
que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que 
sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela 
Procuradoria Geral do Município de Francisco Beltrão/PR. 
 

3.5 Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da 
multa não recolhida será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela 
Procuradoria Geral do Município de Francisco Beltrão. 

 
3.6 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 
encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 
prazo. 
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3.7 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei. 
 

4 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 

4.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante 
todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
 

4.2 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação 
ou na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório 
ou afetar a execução do contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo 
de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja 
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 
multilateral promover inspeção. 

 
4.3 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 
física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a 
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
 

4.4 Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e autoriza que, na 
hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele 
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os 
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
 

5 –  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

18.2 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios 
do Paraná através do endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amp/, e no Portal de 

Transparência do Município através do endereço eletrônico www.franciscobeltrao.pr.gov.br/. 
 

18.3 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão não será, em caso algum, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
18.4 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

http://amsop.dioems.com.br/
http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/
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18.5 Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultado ao Pregoeiro 

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

 
18.6 Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo 

Pregoeiro. 
 
18.7 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá, com base na legislação 

vigente. 
 
18.8 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá relevar omissões puramente 

formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente. 
 
18.9 Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos 

licitantes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos 
que o integram. 
 

18.10 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo 
de cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou 
ainda, excepcionalmente através de cópia acompanhada do original para autenticação pela 
pregoeira, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo pertinente 
a esta licitação. 

 
18.11 Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante 

legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 
 
18.12 Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pela Equipe de Apoio. 
 
18.13 Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com 

número de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, 
pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em 
nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa. 

 
18.14 Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não poderão, 

em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não 
podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado. 

 
18.15 O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 da Lei Federal 

nº 8.666/93. 
 
18.16 O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as 

condições de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório. 
 
 
18.17 Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
18.18 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente no mesmo horário, desde que não haja comunicação da pregoeira em contrário. 
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18.19 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão.  

 
18.20 Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pela pregoeira. 
 
18.21 As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a 
aferição da habilitação do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o 
afastamento de qualquer licitante. 

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

ANEXO I Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de execução; 
ANEXO II Modelo Padrão de Proposta Comercial 
ANEXO III Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de Licitar ou Contratar com a 

Administração 
ANEXO IV Modelo de Declaração de Regularidade com o Ministério do Trabalho 
ANEXO V Modelo de Declaração de Enquadramento – ME/EPP 

ANEXO VI Modelo de Declaração Indicando o Motorista 

ANEXO VII Modelo de Declaração de Disponibilidade e de Compromisso de Apresentação do 
Veículo 

ANEXO VIII Modelo de Declaração do Condutor Autorizando sua Indicação pela licitante Pessoa 
Jurídica 

ANEXO IX Modelo de Minuta do Contrato 

 
Francisco Beltrão, 17 de abril de 2017. 

 

....................................................................... 

CLEBER FONTANA 
PREFEITO MUNICIPAL  
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EDITAL DE PREGÃO Nº 071/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280/2017 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM 
 
OBJETO:   Contratação de serviços de transporte escolar gratuito no município de Francisco 

Beltrão – PR, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no 
Anexo I deste Edital 

ANEXO – I  

Termo de Referência 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
I – DESCRIÇÃO:  
 
1.1. Constitui objeto deste certame Contratação de serviços de transporte escolar gratuito no 

município de Francisco Beltrão – PR, conforme especificações técnicas e demais 
disposições descritas no Anexo I deste Edital, de acordo com as especificações técnicas 
adiante discriminadas, cabendo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, informar à 
Comissão se o produto ofertado atende às exigências técnicas alvitradas. 

 

Item Código Especificação Quantidade Unidade Preço 
unitário R$ 

Preço máximo 
total R$ 

1 54647 Transporte Escolar por Micro Ônibus, nos períodos 
matutino e vespertino, para alunos matriculados na 
Rede Pública de Ensino, das localidades de Km 26, 
Km 32, Km 30, Km 26, Km 28, Rio Guarapuava, Rio 
Saltinho e Km 23 para São Pio X, pelo período de 
12 (doze) meses, totalizando 92 km diários.    

19.320,00 KM 4,44 85.780,80 

2 54648 Transporte Escolar por perua ou similar, com no 
mínimo 15 (quinze)  lugares, nos períodos matutino 
e vespertino, para alunos matriculados na rede 
pública de ensino, das localidades de Rio Tuna, 
Cabeceira do Rio Pedreirinho, Rio Pedreirinho, Rio 
Pedreiro E Linha Hobold para Rio Tuna, totalizando 
133 km diários.  

27.930,00 KM 3,75 104.737,50 

3 54649 Transporte Escolar por Ônibus nos períodos 
matutino e vespertino, para alunos matriculados na 
Rede Pública de Ensino, das localidades de Barra 
Bonita, Linha Skura. Linha Reginatto e Entrada da 
Barra Bonita, para Ponte Nova do Cotegipe, pelo 
período de 12 (doze) meses, totalizando 
aproximadamente 160 km diários.    

33.600,00 KM 4,44 149.184,00 

4 54650 Transporte Escolar por Micro Ônibus, com no 
mínimo 25(vinte e cinco) lugares, nos períodos 
matutino e vespertino, para alunos matriculados na 
Rede Pública de Ensino, das localidades de Rio 
Saltinho, entrada do Rio Saltinho, Planalto D’oeste 
e Rio Douradinho, para Ponte Nova do Cotegipe, 
pelo período de 12 (doze) meses, totalizando 
aproximadamente 160 km diários.     

33.600,00 KM 4,44 149.184,00 

 
1.2. O Valor máximo estimado da licitação é R$ 488.886,30 (quatrocentos e oitenta e oito mil 

oitocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos). 
 
II - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
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2.1. Devem estar incluídos no preço todos os tributos e/ou contribuições e quaisquer outros encargos 
indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 
 

2.2. Os serviços deverão ser realizados de acordo com estabelecido pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, que seguirá o calendário escolar. 

 
2.3. Os itinerários poderão sofrer readequações nos trajetos e quilometragem, durante a execução do 

contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem 
necessários. 

 
2.4. O prazo de vigência da presente licitação é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a 

partir da assinatura do contrato. 
 
III - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
3.  
3.1. Os veículos utilizados no transporte de escolares além dos requisitos previstos na 

legislação federal, deverão sujeitar-se ao seguinte:  
 

3.2. Sujeitar-se a vistorias constantes, independente da realizada por ocasião de seu licenciamento, a 
ser realizada diretamente pelo Município ou por entidade credenciada (CIRETERAN e Engenheiro 
Mecânico). 

 
3.3. Possuir pintura nas laterais e traseira, em toda sua extensão, de uma faixa horizontal amarela de 

no mínimo 0,40m de largura a meia altura, na qual se inscreverá em preto o dístico: “ESCOLAR". 
 
3.4. Possuir cintos individuais de segurança, segundo as normas estabelecidas pelo CONTRAN. 
 
3.5. Possuir extintor de incêndio, obedecidas às normas do CONTRAN. 
 
3.6. Possuir inscrição na parte interna, em local visível, da lotação, sendo vedado terminantemente o 

transporte de passageiros em pé. 
 
3.7. Deverá manter cadastro dos escolares que transporta contendo: nome da criança, nome dos pais, 

endereço residencial completo, endereço comercial do pai e mãe ou responsável legal. 
 
3.8. Utilizar veículo do ano de fabricação igual ou superior a 2002. Em caso de aditamento, quanto ao 

elastecimento do prazo, previsto neste edital, a cada período, ficará condicionado à 
disponibilidade pelo contratado de um veículo com ano de fabricação e modelo acrescido de 
1(um) ano, caso o contrato seja com veículo correspondente ao ano de fabricação e modelo de 
2002. 

 
3.9. Possuir laudo de vistoria do veículo, emitido DRP, certificando o atendimento ao Artigo nº 136, da 

Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, bem como a vistoria 
interna do veículo atestando as boas condições estéticas, como cortinas acentos dentre outros.  

 
3.10. O veículo deverá ser conduzido somente pelo motorista que estiver com seu nome devidamente 

registrado nos autos do processo licitatório que se encontra no Departamento de Licitações. 
 
3.11. Comprovar do pagamento do seguro obrigatório do(s) veículo(s) a ser (em) utilizado(s) na 

prestação de serviço de transporte 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 e Cultura para aprovação, antes do início do transporte com o 
novo veículo.  
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3.12. Na hipótese de problemas com o veículo durante o trajeto, o mesmo deverá ser substituído 
imediatamente pela contratada, cuja situação deve ser prontamente reportada a Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura responsável para conhecimento.  

 
3.13. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos 

(Art. 138 do Código de Trânsito Brasileiro):  
a) ter idade superior a vinte e um anos; 
b) ser habilitado na categoria “D” ou superior; 
c) não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações 

médias durante os doze últimos meses;  
d) ser aprovado em curso especializado de Transporte Escolar, nos termos da 

regulamentação do CONTRAN. 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 071/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280/2017 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM 
 
OBJETO:   Contratação de serviços de transporte escolar gratuito no município de Francisco 

Beltrão – PR, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no 
Anexo I deste Edital 

 
ANEXO – II 

 
MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(uso obrigatório por todas as licitantes) 
 
A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço 
eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por 
............................., cargo, RG.................., CPF.................., (endereço), propõe fornecer à Prefeitura 
Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 
071/2017, conforme abaixo discriminado: 
 

ITEM QTD. UNID. MATERIAL/SERVIÇO  

1.. XX Unidade 
... 
 

 
Informar a quantidade. 
 
Informar que a proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com 
a vencedora do certame.  
 
Informar a independência de elaboração da Proposta. 
 
Informar que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO. 
 
Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento. 
 
Prazo máximo de execução de será de acordo com o item 2.1 do ANEXO I do edital, contados a partir 
da data da assinatura do Contrato. 
 

Francisco Beltrão,           de                           de 2017. 
______________________________________________ 

(nome e assinatura do representante legal do licitante) 
RG : 
Cargo : 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 071/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280/2017 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM 
 
OBJETO:   Contratação de serviços de transporte escolar gratuito no município de Francisco 

Beltrão – PR, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no 
Anexo I deste Edital 

 
 
 

ANEXO - III 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 

 
 

A empresa........................................................................, com sede na 
............................................................................................., nº ................., C.N.P.J. nº 
..........................................................................., DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a 
qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 
 

Francisco Beltrão,        de                          de 2017. 

 

 

 

 

_________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal/procurador. 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 071/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280/2017 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM 
 
OBJETO:   Contratação de serviços de transporte escolar gratuito no município de Francisco 

Beltrão – PR, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no 
Anexo I deste Edital 

 
 
 

 ANEXO - IV 
 
 

MODELO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO 
DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(papel timbrado da licitante) 

 
 
A empresa........................................................................, com sede na 
............................................................................................., nº ................., C.N.P.J. nº 
..........................................................................., DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto 
no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
 

Local e data 
 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa 
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 071/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280/2017 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM 
 
OBJETO:   Contratação de serviços de transporte escolar gratuito no município de Francisco 

Beltrão – PR, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no 
Anexo I deste Edital 

  
 

ANEXO - V 
 
 

MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP 
(papel timbrado da licitante) 

 
 
Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na 
............................................, através de seu representante legal infra-assinado, 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 nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 
147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta 
situação. 
 
 
 

Local e data 
 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa 
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 071/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280/2017 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM 
 
OBJETO:  Contratação de serviços de transporte escolar gratuito no município de Francisco 

Beltrão – PR, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo 
I deste Edital 

 
ANEXO - VI 

 
MODELO DECLARAÇÃO INDICANDO O MOTORISTA 

(papel timbrado da licitante) 
 

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o motorista 
responsável pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

 

Nome Categoria da carteira 
de motorista 

nº carteira de 
motorista  

Data do registro 

    
 
 
 

(local e data) 
 

(nome, RG e assinatura do motorista) 
Firma reconhecida 

 
 

(nome, RG e assinatura do representante legal) 
Firma reconhecida 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 071/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280/2017 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM 
 
OBJETO:  Contratação de serviços de transporte escolar gratuito no município de Francisco 

Beltrão – PR, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo 
I deste Edital 

 
ANEXO - VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E DE COMPROMISSO DE APRESENTAÇÃO 

DO VEÍCULO (papel timbrado da licitante) 
 

 
DECLARO, sob as penas da Lei, que tenho disponível o(s) veículo(s) necessário(s) para a execução 
do objeto da presente licitação, e assumo o compromisso, caso venha a ser adjudicatário na licitação 
em referência, de apresentar, no prazo estabelecido no item 18 do edital respectivo, relativamente 
ao(s) veículo(s) que será(ão) utilizado(s) para a prestação dos serviços, sob pena de desclassificação 
do certame, nos termos da previsão do item 18.1 do edital. 

 
 
 

(local e data) 
 
 

(nome, RG e assinatura do representante legal) 
Firma reconhecida 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 071/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280/2017 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM 
 
OBJETO:  Contratação de serviços de transporte escolar gratuito no município de Francisco 

Beltrão – PR, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo 
I deste Edital 

 
ANEXO - VIII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DO CONDUTOR AUTORIZANDO SUA INDICAÇÃO 

 PELA LICITANTE PESSOA JURÍDICA (papel timbrado da licitante) 
 

 
Eu, ............................. (nome do condutor), RG nº  .......................... inscrito no CPF sob o 
nº........................., DECLARO, sob a penas da Lei, que autorizei a Licitante 
............................................., inscrita no CNPJ sob o nº .................., com sede na 
......................................................., a indicar meu nome como condutor, nos termos do item 18.1.1 do 
edital que rege a licitação em referência 
 
 

(local e data) 
 
 

(nome, RG e assinatura do condutor) 
Firma reconhecida 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 071/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280/2017 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM 
 
OBJETO:   Contratação de serviços de transporte escolar gratuito no município de Francisco 

Beltrão – PR, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no 
Anexo I deste Edital 

 
ANEXO – IX 

 
Contrato de prestação de serviços nº _____/2017 que 
entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado 
_________________________________________. 

 
Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com sede na 
Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 77.816.510/0001-66, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor______, inscrito no CPF/MF sob o nº __________ e abaixo 
assinado, doravante designado CONTRATANTE e  de outro, __________________, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______________, estabelecida na__________ nº ____,  na cidade de 
_________, estado do ___________.  doravante designada CONTRATADO(A), estando as partes sujeitas as 
normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato para prestação de serviços 
em decorrência da licitação realizada através da Pregão eletrônico  nº /2017, mediante as seguintes cláusulas e 
condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de transporte escolar gratuito, pelo período de 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias, de acordo com as especificações abaixo:  
 
        
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O transporte escolar a que se refere este Contrato será executado pelo(a) 
CONTRATADO(A), conforme rotas previamente definidas pelo CONTRATANTE, cuja descrição consta nesta 
cláusula. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE poderá alterar os itinerários, trajetos e horários, objetos desta 
cláusula, bem como acrescentar ou diminuir a quilometragem, através de termo aditivo, sempre que achar 
necessário e conveniente, devendo vigorar após anúncio com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 
 
PARAGRAFO TERCEIRO - Nas revisões contratuais motivadas por processos de otimização das rotas e/ou 
supressão de trechos de rotas ou rotas como um todo, antes do prazo de término do contrato, a alteração dos 
valores contratados não poderá ser maior que 25% do valor total contratado, para mais ou para menos. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente Contrato, devendo ser 
observadas integral e rigorosamente as especificações fornecidas pelo CONTRATANTE aprovado pelas 
autoridades competentes, assim como as estabelecidas no edital nº /2017 – PREGÃO. 
 
PARAGRAFO QUINTO – É prerrogativa do CONTRATANTE determinar o trajeto a ser seguido. 
  
PARAGRAFO SEXTO - O (A) CONTRATADO (A) deverá seguir as orientações emanadas do Setor responsável 
pelo Transporte Escolar, no que diz respeito a alterações, ampliação e supressão de roteiros, estabelecimento de 
locais de parada para o embarque e o desembarque de alunos.      

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

 

O (A) CONTRATADO (A) se obriga a executar os serviços, objeto deste Contrato, pelo preço certo e ajustado de 
R$ ... (...........) ao Km rodado, totalizando R$ ......... (.........), com o veículo........................, placas .................. Tal 
valor somente será reajustado de acordo com planilha de custos, a qual deverá ser apresentada pelo(a) 
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CONTRATADO(A) ao Município, a quem caberá a decisão sobre o percentual do reajuste, se cabível e que 
poderá ser para mais ou para menos, guardados os valores de mercado.  
 
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os valores poderão ser revistos e/ou reajustados a requerimento protocolado do(a) 
CONTRATADO(A), quando houver acréscimos significativos nos preços dos insumos que compõem o seu custo, 
desde que comprovado o impacto econômico-financeiro. Para o reajuste de valores será observada a capacidade 
de pagamento do município, ficando exclusivamente sob sua responsabilidade autorizar ou não o reajuste. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
presente contrato correrá por conta exclusiva do(a) CONTRATADO(A), bem como os demais encargos inerentes a 
completa execução do presente contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O pagamento dos serviços, ora contratados, será efetuado mensalmente, até 10 (dez) dias, após a entrega da 
Fatura, atendendo a todas as exigências. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento do transporte de que trata o presente contrato 
são oriundos da receita vinculada à educação básica, saldo salário educação e FNDE – Transporte Escolar e 
SEED - Transporte Escolar. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – os recursos orçamentários estão previstos nas seguintes contas: 
 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

2170 

07.002 12.361.1201.2.042 

3.3.90.33.03.00 

107 

2180 123 

2190 131 

 

07.002 12.361.1201.2.043 

000 

2330 107 

2340 123 

2600 
07.002 12.365.1201.2.044 

107 

2610 123 

2890 
07.002 12.366.1201.2.041 

107 

2900 123 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Após o pagamento da primeira parcela, a liberação das parcelas seguintes, referentes 
ao valor contratual, fica condicionado à apresentação mensal, na tesouraria municipal, dos seguintes documentos, 
de acordo com as obrigações de pessoa jurídica e/ou pessoa física: 
 
 I - Certidão Negativa Conjunta da União que abrange os débitos previdenciários e Certidão de 
Regularidade do FGTS - CRF, sempre que estiverem com sua validade vencida durante todo o período de 
vigência; O (A) CONTRATADO (A) 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); 

II – Certidão Negativa de Débito - CND municipal; 
III – Comprovantes de pagamentos de salários e de recolhimento das Contribuições Sociais (FGTS e 

 INSS) pertinentes aos empregados alocados aos serviços, objetos deste contrato: 
a) O comprovante de pagamento salarial deverá conter a identificação da empresa, a relação 

dos empregados vinculados aos serviços deste contrato, a discriminação detalhada das 
importâncias pagas e descontadas, os recolhimentos fundiários, além dos demais elementos 
indicados na legislação trabalhista e na norma coletiva da categoria profissional. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser apresentadas em 01(uma) via, devidamente regularizada nos 
seus aspectos formais e legais. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum pagamento isentará o (a) CONTRATADO (A) das responsabilidades assumidas 
na forma deste contrato, quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva dos serviços executados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Os pagamentos serão realizados na sede administrativa do CONTRATANTE através de 
sua Tesouraria. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que as providências 
pertinentes tenham sido tomadas por parte do(a) CONTRATADO (A). 
 
PARÁGRAFO OITAVO - As faturas deverão ser entregues na sede administrativa do CONTRATANTE, no 
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 
 
PARÁGRAFO NONO - Caso no dia previsto no item anterior não haja expediente na sede administrativa do 
CONTRATANTE, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a este. 
 
CLAUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A execução dos serviços objeto deste contrato ficará subordinada à orientação e fiscalização do Setor de 
Transporte Escolar, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
Os serviços deverão ser prestados a partir da celebração do presente termo, nas localidades especificadas no 
objeto da cláusula primeira. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Em caso de aditamento, quanto ao estabelecimento do prazo, previsto nesta 
cláusula, a cada período, a renovação ficará condicionada à disponibilidade pelo contratado de um veículo com 
ano de fabricação e modelo acrescido de 1 ano, caso o contrato seja com veículo correspondente ao ano de 
fabricação e modelo de 2000. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A vigência do presente termo é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 
No caso de atraso injustificado na execução deste contrato ou ainda a inexecução total ou parcial do contrato, o 
CONTRATANTE poderá, garantida a ampla defesa, aplicar ao CONTRATADO(A) as sanções previstas no Art. 87 
da Lei 8.666/93, que envolvem quatro penalidades: 

I – advertência; 

II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório, Edital nº /2017 - PREGÃO. 

a) multa de 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato devidamente atualizado, quando deixar de 
cumprir, no todo ou em parte qualquer das obrigações assumidas; 

b) multa de 1,0% (hum por cento) do valor total do contrato devidamente atualizado, na hipótese de, já tendo 
o(a) CONTRATADO(A) sofrido punição na forma prevista na alínea anterior, vir ela a cometer igual 
infração, sem prejuízo da imediata rescisão do contrato e aplicação das demais sanções cabíveis; 

c) os valores da multas serão deduzidos dos pagamentos a que o(a) CONTRATADO(A) tiver direito ou 
inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3º do artigo 86 da Lei 
Federal Lei 8.666/93 e demais alterações e em conseqüência isenta o CONTRATANTE do pagamento de 
quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período de atrasos. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUSPENSÃO DO CONTRATO 
 
Reserva-se ao CONTRATANTE, o direito de suspender o presente Contrato a qualquer tempo, por prazo 
indeterminado, mediante aviso prévio de 30 dias ao CONTRATADO(A), por motivo de força maior, fato 
superveniente, falta de recursos financeiros ou qualquer causa que impossibilite sua continuação, desde que 
devidamente justificada pelo CONTRATANTE, mediante pagamento único e exclusivo daqueles serviços já 
executados, até a data da suspensão. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
O presente contrato, renovado ou não, poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, unilateralmente, com 
antecedência de 30 dias, ou poderá haver rescisão imediata, para o caso de se caracterizar culpa exclusiva do(a) 
CONTRATADO(A), de inexecução total ou parcial do serviço contratado (Art.77 da Lei 8.666/93), ou caso ocorram 
quaisquer dos fatos elencados no artigo 78, incisos I à XVIII da mesma lei. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – O (A) CONTRATADO (A), indenizará ao CONTRATANTE por todos os prejuízos que 
esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso do CONTRATANTE precisar recorrer a via Judicial para rescindir o presente 
contrato, ficará o(a) CONTRATADO(A) sujeito a multa convencional de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
além das perdas e danos, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20%(vinte por cento)  
do valor do contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente contrato poderá ser rescindido, caso o(a) CONTRATADO(A), transfira, 
caucione ou transacione qualquer direito decorrente deste contrato, devendo permanecer no cumprimento do 
Contrato até a realização de novo Processo Licitatório. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, por ato administrativo 
unilateral nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII da Lei 8.666/93, sem que caiba ao Contratado qualquer 
indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se demonstraram cabíveis em processo 
administrativo regular. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – O descumprimento de obrigações por parte do(a) CONTRATADO(A), acarretará ainda:  

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de 02(dois) anos, na ocorrência 
de pleno direito do contrato, pela falência da contratada ou da rescisão administrativa do contrato por culpa da 
mesma.  

b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar junto ao Município na ocorrência de rescisão de 
pleno direito do contrato pela falência da empresa contratada ou da rescisão administrativa do contrato por culpa 
da mesma quando a natureza e as características da infração se revistam a juízo da Prefeitura do caráter de 
especial gravidade, ou ainda, nos casos em que os fatos e penalidades anteriores ou da reincidência a indiquem 
para o resguardo do Serviço Público. 
 
CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
 
      a) Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado, ainda que em caráter extraordinário, sem a 
prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, inclusive o transporte de passageiros e estudantes de cursos 
extracurriculares. 

b) Os serviços contratados destinam-se, exclusivamente ao transporte de alunos, regularmente 
matriculados na rede municipal de ensino do Município, vedado a outras  situações. 
       c) Pais ou responsáveis pelos alunos poderão ser transportados, quando convocados pela Direção, 
para tratar de assuntos pertinentes aos alunos, assim como professores e funcionários da escola, desde que não 
sejam servidas pelo transporte público regular. 
         d) O transporte de alunos em turno contrário ao regular depende de condições específicas e 
autorização expressa do Setor competente. 
         e) A cobrança de passagens, da parte do(a) CONTRATADO(A), em veículos que atendem ao 
transporte escolar gratuito, é proibida.  
         f) Rescindido o contrato em razão do inadimplemento de obrigações do(a) CONTRATADO(A), este 
ficará impedido de participar de novos contratos de Prestação de Serviços com o CONTRATANTE, além das 
penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 
       g) O(A) CONTRATADO(A) assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciárias, comercial, 
civis ou fiscais, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE, relativamente a esses encargos, inclusive os que 
eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 

I - Caberá ao CONTRATANTE: 
 

a) Efetuar o pagamento mensal no prazo ajustado, desde que cumpridas todas as exigências 
constantes na Cláusula Terceira - Das Condições de Pagamento, § 3º; 
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b) Fiscalizar e acompanhar a execução da prestação dos serviços conforme o objeto deste 
contrato, podendo sustá-la, quando a mesma não estiver dentro das normas especificadas; 

c) Notificar o(a) CONTRATADO(A), fixando-lhe prazo para correção de quaisquer 
irregularidades encontradas, prestando os esclarecimentos e informações sobre os desajustes ou problemas 
detectados durante a execução contratual; 

d) Promover, por intermédio de agente público habilitado, a medição devida dos itinerários, 
instrumento da prestação de serviços contratados, anotando, inclusive, em registro próprio, as falhas detectadas e 
exigindo medidas corretivas por parte do(a) CONTRATADO(A);  

e) Impedir que terceiros executem o serviço, objeto deste contrato, ressalvado o disposto na 
Cláusula Décima Primeira, item II, alínea b; 

f)    Indicar locais para embarque e desembarque dos alunos, trajetos e horários a serem 
cumpridos; 

g) Fornecer ao CONTRATADO(A) as condições necessárias para que possa desempenhar 
os serviços estabelecidos dentro das normas deste contrato; 

h) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao serviço que venham a ser 
solicitados pelos empregados do(a) CONTRATADO(A); 

i)    Permitir o acesso de funcionários às suas dependências, para a entrega de documentos 
necessários; 

j)    Solicitar os serviços conforme o calendário escolar estipulado por este CONTRATANTE; 
k) Orientar o(a) CONTRATADO(A) quanto ao fornecimento de dados cadastrais e/ou de 

pesquisa, conforme suas necessidades; 
l)    Homologar reajustes e proceder a revisão dos valores na forma da lei, das normas 

pertinentes e deste contrato; 
m)  Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato; 
n) Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações 

dos escolares que serão cientificados das providências tomadas pelo CONTRATANTE; 
o)   Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. 

 
II - Caberá ao CONTRATADO(A): 
 

 Promover a consecução dos objetivos previstos na cláusula Primeira deste instrumento mediante 
as seguintes condições: 

a) Prezar pela execução regular, eficiente e satisfatória de todos os serviços pertinentes ao 
objeto do contrato, de acordo com as determinações do CONTRATANTE; 

b) Os serviços serão executados diretamente pelo(a) CONTRATADO(A), não sendo 
permitida a sub-contratação, sob pena de rescisão de contrato;  

c) Se houver necessidade de substituição de veículo pela contratada, isto somente poderá 
ser feito após concordância formal do município, com a vistoria prévia;  

d) Assumir total e exclusiva responsabilidade pelos pagamentos dos tributos de qualquer 
natureza, taxas, salários de funcionários, contribuições sindicais de funcionários, encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal, securitária, indenizatória, comercial e qualquer outro que possa incidir em decorrência da 
execução deste instrumento, inclusive despesas com combustíveis e manutenção; 

e) Adotar todas as medidas de cautela tendentes a evitar danos materiais e pessoais aos 
escolares e terceiros, assim como todas as providências relativas ao seguro de tais danos, ficando sempre 
responsável pelas conseqüências originárias e acidentes que se verificarem; 

f)     Responsabilizar-se pela revisão semestral dos veículos nos termos do artigo 136, da Lei 
9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro – CTB, comprometendo-se a sanar as irregularidades, caso surjam, no 
prazo estipulado pelo órgão competente;   

g) Zelar para que os veículos estejam em perfeitas condições, observando as normas legais 
de segurança a que está sujeita a atividade de serviços de transporte escolar, conforme previsto no Código de 
Trânsito Brasileiro e demais determinações da Secretaria Municipal de Educação, inclusive quanto a novas 
disposições que venham a ser editadas, e ainda estar com toda documentação sempre em perfeita ordem;  

h) Promover a devida manutenção de seus veículos, durante toda a vigência do Contrato, 
efetuando reparos e consertos a defeitos ou falhas mecânicas que venham surgir, providenciando inclusive a 
imediata substituição das peças necessárias para que os mesmos possam trafegar em perfeitas condições de 
conservação e funcionamento, sem oferecer risco à segurança dos passageiros, e se preciso for, providenciar 
veículo de reserva; 

i)      Manter veículos reserva para eventuais necessidades de troca de veículo durante a 
execução dos serviços solicitados, sendo estes já inclusos na quantidade mínima exigida no edital de Licitação; 

j)      Permitir aos encarregados da fiscalização o livre acesso, em qualquer época, aos bens 
destinados ao serviço contratado, fornecendo aos mesmos todos os dados e informações necessárias sobre os 
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veículos e condutores sempre que solicitado e dentro dos prazos estipulados pelo CONTRATANTE, obrigando-se 
a atender de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade da execução dos serviços; 

k) Fornecer dados e informações para os sistemas de informações de gestão, sejam eles 
municipais, estaduais ou federais, sob forma de pesquisa eventual ou de cadastro sistemático; 

l)  Responsabilizar-se única e exclusivamente pela contratação de pessoal habilitado, 
observando a legislação vigente; 

m) Para os condutores de veículos ao CONTRATADO(A) deverá obrigatoriamente apresentar 
o respectivo certificado de habilitação no Curso de Transporte de Escolares; 

n) Prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos escolares, conforme estabelecido 
neste contrato, de modo a satisfazer as condições de atendimento com regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação, devendo para tanto, procurar modernizar seus 
veículos, e mantê-los em bom estado de conservação, bem como realizar as obrigações constantes deste 
contrato; 

o) Tratar com respeito e urbanidade os escolares, os agentes de fiscalização do 
CONTRATANTE e eventuais outros agentes relacionados com o mapeamento das rotas de transporte escolar; 

p) Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e especificações exigidas no Edital de licitação e seus 
anexos; 

q) Responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou 
por seus sucessores e representantes, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços 
avençados, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação de qualquer natureza que possa surgir 
em decorrência dos mesmos; 

r)    Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos que o CONTRATANTE julgar necessário; 

s) Responsabilizar-se apenas e tão somente pelo transporte exclusivo de escolares, 
professores e funcionários, conforme orientação da Secretaria Municipal da Educação; 

t)    Ao CONTRATADO fica expressamente proibida de transportar terceiros, bem como de 
objetos, utensílios, animais, entre outros, sob pena de acarretar a rescisão do contrato; 

u) Manter a prestação obrigatória destes serviços durante a totalidade dias letivos previstos 
no calendário escolar; 

v) Cumprir os itinerários/roteiros convencionados, prezando integralmente pela segurança, 
conforto e comodidade adequada dos alunos  transportados; 

w) Não permitir o embarque e desembarque dos escolares fora dos locais e horários pré 
determinados pelo CONTRATANTE, sendo, na escola em frente ao portão principal, isentando o município de 
qualquer custo excedente;  

x) No caso da apólice de seguro apresentada pela Licitante por ocasião da habilitação à 
contratação, não contemplar integralmente o período contratual, deverá a Licitante, apresentar no momento 
oportuno da renovação do seguro, a apólice complementar, da forma prevista no edital.  

 
III – Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência 

ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança dos escolares. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E DA PROPOSTA 
 
As condições estabelecidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº /2017 e na proposta apresentada pelo(a) 
CONTRATADO(A) são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que 
venham a serem necessárias durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo 
CONTRATANTE e CONTRATADO(A), tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços e 
substituição de veículo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitados as disposições da legislação em 
vigor, na forma preconizada pelo artigo 54 combinado com o inc. XII do Art. 55 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E FORO 
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As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, para dirimir 
dúvidas ou conflitos eventualmente decorrentes da presente relação contratual, renunciando expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento contratual, por si e seus 
sucessores, em 3 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas 
abaixo.         

Francisco Beltrão, .....de ............. de 2017.     
              
________________________                       ___________________________ 

                      PREFEITO MUNICIPAL                                    CONTRATADO (A). 
                          CONTRATANTE  
TESTEMUNHAS: 
   __________________________   ____________________________ 
                Nome      Nome 
                CPF                  CPF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


