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EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/030105-PMT 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-00022-PE-SRP-PMT 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TRACUATEUA, sediada na 
Avenida Mário Nogueira, s/n, Bairro: Centro, CEP: 68.647-000 – Tracuateua/PA, CNPJ: 
01.612.999/0001-92,  através da PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA, CNPJ: 
01.612.999/0001-92, por intermédio de seu Pregoeiro realizará licitação, para registro de preços, 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo “menor preço por item”, nos termos da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 
nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução 
Normativa                                             SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, da Lei nº 11.488, de 15 de junho 
de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 
Data da sessão: dia 22 de julho de 2021. Horário: 09:00 min 
Local: https://www.gov.br/compras/pt-br  Modo: Aberto   UASG: 980068 
   

O objeto da presente licitação é Registro de preço para futuras e eventuais Contratação de 
Pessoa Jurídica Especializada Para Prestação de Serviços de Transporte Escolar Para Atender A 

Demanda da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Tracuateua, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
1.1. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de 
Referência. 
 

2.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Tracuateua; 

2.2. Os órgãos participantes será 
2.1.1 Secretaria Municipal de Educação de Tracuateua; 
 

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal, estadual ou distrital que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que 
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
3.1.1 A adesão à ata de registro de preços deve ser justificada pelo órgão não 
participante  mediante detalhamento das necessidades que pretende suprir por meio do 
contrato e demonstração da sua compatibilidade com o objeto discriminado na ata, não 
servindo a esse propósito a mera reprodução, parcial ou integral, do plano de trabalho do 
órgão gerenciador. 
3.1.2 A comprovação da vantagem da adesão deve estar evidenciada pelo confronto 
entre os preços unitários dos produtos constantes da ata de registro de preços e referenciais 
válidos de mercado. 
3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 

1. DO OBJETO 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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assumidas com o órgão gerenciador. 

 
3.3. As aquisições ou contratações adicionais de órgãos não participantes não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos 
estabelecidos no Anexo I deste edital e registrados na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador. 

 
3.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços por órgãos não 
participantes não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item 
estabelecido no Anexo I deste edital e registrado na ata de registro de preços, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 
3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata, compete os atos relativos à cobrança 
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 
3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar 
a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços. 

 
3.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, 
desde que solicitada pelo órgão não participante. 

 
4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no 
https://www.gov.br/compras/pt-br , que permite a participação dos interessados na 
modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
4.2. O cadastro no “ComprasNet” poderá ser iniciado no Portal de Compras  no sítio 
https://www.gov.br/compras/pt-br , com a solicitação de login e senha pelo interessado. 
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão. 
4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
5.1. Poderá participar do presente pregão eletrônico qualquer empresa que atender 
todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante neste Edital e seus 
Anexos e, estiver devidamente cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do 
site https://www.gov.br/compras/pt-br. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5.1.1. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 
11.488, de 2007 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006.  
5.1.2. Qualquer empresa, enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, poderá apresentar proposta (participar) para todos os ITENS do Termo de 
Referência.  
5.1.3. Conforme Art. 48, inciso III da Lei Complementar 123/2006 e alterações, somente 
poderão participar dos ITENS de (cota reservada), do Termo de Referência, as 
microempresas e empresas de pequeno.  
5.2. Conforme Art. 48, inciso I da Lei Complementar 123/2006 e alterações, somente 
poderão participar dos Itens de (ITENS EXCLUSIVOS), do Termo de Referência, 
microempresas e empresas de pequeno, pois o valor dos itens, anteriormente citados, para 
a futura contratação, é até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).  
5.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
5.3.1. Suspensos de participar de licitação e impedidos de contratar com o Município de 
Tracuateua e Secretarias municipais, durante o prazo da sanção aplicada, na forma da 
legislação vigente; 
5.3.2. Licitantes declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação; 
5.3.3. Licitantes proibidos de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no 
artigo 72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98; 
5.3.4. Licitantes proibidos de contratar com o Poder Público, nos termo do art. 12 da Lei 
nº 8.429/92; 
5.3.5. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
5.3.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações prevista no art. 9º da Lei nº 
8.666/93; 
5.3.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a 
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando seu conhecimento técnico acerca do 
objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório. 
5.3.7. Licitante cujo estatuto, contrato social ou instrumento equivalente não seja 
pertinente e compatível com o objeto desta Licitação; 
5.3.8. Licitantes que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de 
dissolução ou liquidação; 
5.3.9. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns (não poderão apresentar 
propostas para o mesmo item), ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos 
em comum, exceto se demonstrado que não  agem representando interesse econômico em 
comum; 

 
Nota explicativa: O TCU considerou que a ocorrência de “empresas com sócios em comum 
que apresentam propostas para o mesmo item de determinada licitação” e a “existência de 
licitantes reiteradamente desclassificados por não atenderem aos editais ou não honrarem 
suas propostas” sugerem o possível enquadramento nas condutas tipificadas o art. 7º da 
Lei n. 10.520/2002 e que é necessária a instauração de processo administrativo “...com 
vistas à apenação das empresas que praticarem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no 
art. 7º da Lei 10.520/2002... [que] tem caráter abrangente e abarca condutas relacionadas 
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não apenas à contratação em si, mas também ao procedimento licitatório e à execução da 
avença”, concluindo que os responsáveis pelos procedimentos licitatórios poderão ser 
responsabilizados em caso de omissão (Acórdão nº 754/2015- Plenário). 

 
5.3.10. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua 
forma de constituição; 

 
Nota Explicativa: O presente edital não prevê as condições de participação de             empresas 
reunidas em consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as licitações que 
permitem essa participação são aquelas que envolvem serviços                      de grande vulto e/ou de alta 
complexidade técnica. Como o presente edital foi elaborado com foco no dia a dia da 
Administração, e o objeto deste certame pôde ser objetivamente definido pelo edital, por 
meio de especificações usuais do mercado, consignou-se a vedação descrita no subitem 
4.3.10 acima. 
5.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
5.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 
49. 
5.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 
5.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
5.4.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
5.4.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 
5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 
 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente                        com os documentos de habilitação apenas os exigidos no edital em 
ordem em um unico arquivo PDF, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 
em papel timbrado assinado, deverá conter numero do processo, nome do Municipio 
Licitante, conter marca (quando for o caso aplicavel para aquisição de bens de consumo e 
equipamentos permanente), para serviços (a licitante deverá colocar o nome fantasia), 
deverá conter prazo de entrega ou prestação do serviço, prazo de validade da proposta, 
até a data estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
6.4. 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 ou de sua 
desconexão. 
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6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 
6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances. 
6.8. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 
6.9. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances. 
 

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 
7.1.1. Valor unitário, total do item e total da proposta; 
7.1.2. Valor por extenso conforme disposto 6.1; 
7.1.3. A quantidade de unidades, observada a quantidade total prevista fixada no Termo                              
de Referência para cada item; marca do produto; dados bancários; 
7.1.4. Descrição detalhada do objeto, devendo ser elaborada na forma deste Edital e seus 
anexos, contendo as quantidades e especificações do objeto de forma detalhada (definidos 
no Anexo I deste Edital) para o(s) qual(ais) estiver apresentando proposta, e o(s) seu(s) 
respectivo(s) preço(s) unitário(s) e preço(s) total(is) de cada item(s) que estiver contando, 
conforme Itens constantes no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, de maneira a 
demonstrar o completo atendimento às características constantes no Termo de Referência. 
7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor 
registrado. 
7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente no fornecimento do objeto deste edital. 
7.4. As propostas terão validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data 
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 
7.4.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura do 
CONTRATO, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 
7.5. Os produtos/serviços do presente edital deverão ser entregues/prestados por 
conta da  licitante/contratada no Município de Tracuateua-PA. 
7.6. Todos os licitantes deverão encaminhar proposta por meio de campo próprio do 
sistema, sob pena de desclassificação, com as seguintes declarações em anexo: 
7.6.1. Declaração de inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, com o 
compromisso de informar ocorrências supervenientes, assinada por sócio, dirigente, 
proprietário ou procurador da licitante, com o número da identidade do declarante. 
7.6.2. Declaração autorizando a Administração Pública Municipal para investigações 
complementares que se fizerem necessárias. 
7.6.3. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 
menores, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
7.6.4. Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados. 
7.6.5. Declaração de que concorda com os termos do edital. 
7.6.6. Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação   foi elaborada de 
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maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 
de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP. 
7.6.7. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder 
Executivo e/ou Legislativo Municipal                 exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, 
administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei nº 8.666/93). 
7.6.8. Declaração de que a licitante obriga-se a garantir que o objeto desta licitação será 
fornecido de acordo com as especificações  definidas na proposta e no Termo de Referência, 
respeitando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
7.6.9. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas 
diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, 
transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo 
válido pleitear a esse título. 
7.6.10. Declaração de que o licitante se compromete, desde já, a cumprir os prazos de 
entrega/execução rigorosamente em dia, sob pena de aplicação das sanções previstas 
neste edital e seus anexos. 
7.6.11. Declaração de que o prazo de validade de cada item, não será inferior a 12 (doze) 
meses, a contar da entrega no Almoxarifado desta Prefeitura, exceto para aqueles que 
possuam prazo de validade mais curto por razões técnicas comprovadas. 
 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 
Termo de Referência; 
8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante; 
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes; 
8.2.3. A classificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 
e os licitantes. 
8.5. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
8.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no registro. 
8.7. 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 ou de sua 
desconexão. 
8.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
8.8.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DOS LANCES 
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do sistema eletrônico (ComprasNet). 

8.8.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema. 
8.9. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
8.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
8.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
8.12. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível 
ou verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar 
a competitividade. 
8.13. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir do seu valor inicial 
em mais de 70%. Sendo recusada por ser considerada inexequível. 
8.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances. 
8.15. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes do certame publicada no Portal de Compras Públicas, 
https://www.gov.br/compras/pt-br quando serão divulgadas data e hora para a sua 
reabertura. 
8.16. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 
O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
8.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 
para efeito de ordenação das propostas. 
8.18. Será adotado, para o envio de lances no pregão eletrônico, o modo de disputa 
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,                  com lance 
de intervalo variante de 0,01 (Um) centavo à 1,00 (Um) Real dependendo do valor 
estimado do item. 
8.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: 
8.19.1. no país; 
8.20.2. por empresas brasileiras; 
8.21.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 
8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei  
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 
regras de acessibilidade previstas na legislação. 
8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas. 
8.24. Fica facultado ao pregoeiro solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo 
de até 02h (duas  horas), que envie via sistema a proposta em único arquivo para todos os 
itens vencidos, adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados. 
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8.25. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da  proposta. 

 
 9.  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação 
ao máximo estipulado para contratação neste edital e em seus anexos, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº. 10.024/2019. 
9.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal da Prefeitura Municipal de Tracuateua, ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas 
estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

 
9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 
máximo fixado neste edital ou que apresentar preço manifestamente inexequível conforme 
disposto 8.13 do edital. 
9.4. As propostas que não atenda ao subitem 6.1 item 7; 
9.5. Não serão aceitas propostas com preenchimento vagos como por 
exemplo:“conforme edital”, “de acordo com termo de referência” etc.., as licitantes devem 
preencher corretamente com datas e prazo pedido no edital ou TR. 
9.6. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração. 
9.7. As propostas consideradas inexequiveis ficarão obrigadas a apresentar planilha de 
composição de custo, para efeito comprobatório de capacidade de fornecimento/serviço, o 
prazo fixado é de 02:00 (duas) horas apartir de sua solicitação e deverá esta nas mesmas 
condições da proposta de preço;  
9.7.1. Os valores máximos aceitáveis para cada item licitado são os constantes no Termo                 
de Referência – Anexo I deste Edital, não podendo ser, em hipótese alguma, superior a 
esses valores. 
9.7.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 
que fundamentarem a suspeita. 
9.7.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no Sistema Compras Públicas com, no mínimo, vinte e quatro 
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.7.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 02h (duas 
horas), sob pena de não aceitação da proposta. 
9.7.5. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitação escrita               e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
pregoeiro. 
9.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
9.8.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema Compras 
Públicas poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação do Pregoeiro. 
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9.8.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Tracuateua, 
Estado do Pará, para o endereço descrito no preâmbulo deste edital. 
9.8.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do objeto ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 
e procedência, além de outras informações pertinentes, encaminhados por meio eletrônico, 
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu 
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
9.8.2.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente 
aceita pelo Pregoeiro. 
9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
9.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
9.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
9.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
9.11. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 
nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 
9.12. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas 
apontadas pelo Pregoeiro. 
9.13. Poderam ser recusadas as propostas das licitantes quando convocadas via chat e 
seus representas logados não responderem, o prazo de espera pelo pregoeiro será no 
máximo de 5 minutos a contar de sua ultima convocação; 
9.14. É de interia reponsabilidade do licitante conforme Decreto 1.024/2020, art. 19, insc. 
III e IV; 
9.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
10. DA HABILITAÇÃO 
10.1. A habilitação das licitantes será verificada, mediante envio, pelo Pregoeiro e sua  
Equipe de Apoio, em conformidade com o Edital. 
10.2. A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA É CONSTITUÍDA PELOS SEGUINTES ITENS: 
10.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se                         tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhada de 
todas suas alterações e demais documento que comprove a el+eição de seus 
administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
e) Independente do documento apresentado, o objeto social do licitante deverá ser 
compatível com o objeto licitado; 
f) Documento de identificação com foto do proprietário/socios; 
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11. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil de se- RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 
1.751/14), dentro u período de validade. 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
emitida pela Caixa Econômica Federal, dentro de seu período de validade; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, abrangendo todos os tributos 
de competência do Município e relativa à sede ou domicílio do proponente e do Municipio 
de Tracuateua, dentro de seu período de validade; 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos 
de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu 
período de validade; 
f) Alvará de licença e localização relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro 
de seu período de validade; 
g) Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que 
poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao, Certidão de infrações Trabalhista 
juntamente com Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho, conforme artigo 5º, 
parágrafo único, da Portaria MTE nº 1421, de 12 de setembro de 2014; 
g).1 Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de 
negativa; 
11.1.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica e 
Certidão Judicial de distribuição no âmbito Federal – (Falência e Recupeação Judicial); 
b)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial e certidão 
especifica, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. O 
balanço deverá conter termo de abertura e encerramento do livro diário, notas explicativas 
e indices; 
b.1) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
sua existência; 
b.2) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

LG =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
SG =   Ativo Total

  
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
LC =  

  
 Ativo Circulante  

Passivo Circulante 
 

b.3) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer 

http://www.tst.jus.br/certidao
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dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 
comprovar patrimônio líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação ou item pertinente. 
b.4) As empresas recém constituídas, com menos de 01 (um) ano de existência, que 
ainda não tenha Balanço Final de exercício, deverão apresentar Balanço de                 abertura e/ou 
Demonstração de Resultado contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio 
líquido relativos ao período de sua existência, devidamente               registrados na Junta Comercial. 
b.5) O Contador ou Tecnico de contabilidade que assina o balanço deverá estar em dia 
com seu conselho, esta comprovação sedará por meio da apresentação da Certidão de 
regularidade do conselho de contabilidade – CRC, dentro de sua validade. 
 
11.1.3. - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
11.1.3.1 COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO TÉCNICO, através de 
atestados ou certidões fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove que a licitante forneceu/prestou ou está fornecendo/prestando serviços, de 
maneira satisfatória e a contento, os materiais de natureza e vulto similares ao objeto da 
presente licitação. O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado do                 
órgão/empresa de origem, com assinatura e identificação do responsável pelas 
informações atestadas; 
11.1.3.2 Quando o Atestadado de Capacidade Técnica quando for emitido por 
entidade de Domínio Publico no atestado deverá conter: 

a) Número de empenho; 
b) Cópia de empenho ou contrato; (assinados) 
c) Número de Termo contratual firmado entre as partes; 
d) Está Datada, assinado e carimbado pela autoridade competente (poderá ser suprido 

por assinatura digital);  
11.1.3.3 Quando o Atestadado de Capacidade Técnica quando for emitido por 
entidade de Domínio Privado no atestado deverá conter: 

a) Está em papel timbrado; 
b) Conter número da nota fiscal; 
c) Deverá apresentar Cópia da nota fiscal; 
d) Está Datada, Assinada e Carimbada pelo Sócio Adiministrador da empresa (com 

firma reconhecida por cartório competente); 
11.1.3.4 Certidão Simplificada da Empresa emitida pela Junta Comercial onde a 
licitante teve seus atos constitutivos registrados;  
 
11.1.4. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR – VEICULO e CONDUTOR 

a) No caso de sublocação a licitante deverá apresentar Cópia do contrato de 

sublocação assinada pelo proprietário do veículo e a empresa licitante, com firma 

verdadeira reconhecida na forma da lei, disponibilizando o veículo ao licitante 

proponente, para prestar os serviços relativos ao objeto licitado;  

b) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, vigente; 

c) Cópia autenticada da habilitação do condutor, com a categoria mínima exigida para 

a condução do veículo em conformidade com as leis de Trânsitos; 

d) Cópia do Certificado do Curso de Capacitação de Condutores para escolares;  

e) Cópia do Contrato entre a empresa e o condutor ou Cópia da carteira de Trabalho; 

 
Nota 1: Todos os documentos apresentados em cópias deverão está autenticado 
por cartório competentes aplicavel para o subiten “a” e “e”; 
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Nota 2: Será aceito a apresentação de 50% de um total de 38 rotas, de comprovação 
da frota dos veiculos para as rotas cotadas, subitem “b”, “c”, “d” e “e”; 
Nota 3: As licitantes são obrigadas a possuir 20% (vinte por cento) dos veiculos 
adaptados com acessibilidade. 

 
11.1.5. OUTROS DOCUMENTOS 
11.1.5.1 A licitante deverá apresentar outras declarações, como está: 
a) Declaração de Inexistência de Servidores no Quadro Pessoal da Empresa Licitante, 
anexo IV do edital. 
11.2.5.2. Realizada a habilitação parcial, será verificado eventual descumprimento das vedações 
elencadas na Condição do subitem 4.4, do item 4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
11.2.5.3. SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar 
eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93, caso a licitante 
seja cadastrada no SICAF deverá apresentar junto ao CRC, Certidão de Situação do 
Fornecedor, Qualificação Tecnica, Ocorrências Ativas e Ocorrências Impeditivas Vigentes, 
ambas deveram esta sem nenhuma restrinção (nada consta ou sem pendencia); 
11.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 

11.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

 
11.2.5.6. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 
 
Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ –, além do tradicional                   
SICAF, na fase de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – 
Plenário). Trata-se de verificação da própria condição de participação na licitação e deverá 
constar as certidões na documentação anexa ao sistema. 
 
11.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que  prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; 
 
11.2.5.8. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação; 

 
11.2.5.9. As licitantes ficarão obrigadas a apresenta os documentos das Condições 
previstas no item 11, subitens “a”, “e” e “g”, em nome da sociedade empresária licitante e 
também                 de eventual matriz ou filial e em nome de todos seus sócios, os documentos 
deveram estar junto a documentação de habilitação; 
 
11.2.5.10. As licitantes ficarão obrigadas a apresenta os documentos das Condições 
previstas nos subitens 11.2.5.4, 11.2.5.5 e 11.2.5.6, em nome da sociedade empresária 
licitante e também                 de eventual matriz ou filial e em nome de todos seus sócios, os 
documentos deveram estar junto a documentação de habilitação; 

 
11.2.5.11. As licitantes participantes deveram juntar os documentos citado no disposto 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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11.2.5.3 a não apresentação inabilitara a proponente. 
 
Nota importante: Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou 
municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou municipal do domicílio ou sede do 
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da Lei. 
 
Nota explicativa: O artigo 193 do CTN preceitua que a prova da quitação de todos os tributos 
devido dar-se-á no âmbito da Fazenda Pública interessada, relativos à atividade em cujo 
exercício contrata ou concorre. A comprovação de inscrição no cadastro de contribuinte e 
regularidade fiscal correspondente (estadual ou municipal) considerará a natureza da 
atividade, objeto da licitação. A exigência de inscrição no cadastro estadual decorre do 
âmbito da tributação incidente sobre o objeto da licitação; tratando-se de compras incide o 
ICMS, tributo estadual. 
 
11.2.5.12. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de empresa de pequeno porte, quais sejam a comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição sob pena de inabilitação. 
 
11.2.5.13. Os documentos exigidos para habilitação (item 10), deverão ser apresentados 
em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), 
em conjunto com a proposta de preços (item 9) e as declarações (item 7), deste Edital, em 
arquivo conforme sistema, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnest, 
unificado, em formato PDF, apenas 2 (dois) arquivos, sendo uma PROPOSTA e 
documentos de HABILITAÇÃO. Em ordem conforme edital.  
11.2.5.14. Não seram aceitos documentos no item anexo proposta com apresentação de 
2 (duas) ou mais propostas de valores com por exemplo: (proposta 1 e proposta 2) ou 
similar; 
11.2.5.15.  Não seram aceitos documentos no item anexo habilitação com apresentação 
de 2 (dois) ou mais arquivo de documentos de habilitação com por exemplo: (habilitação 1 
e habilitação 2) ou similar; 
11.2.5.16. O não cumprimento dos dipostos dos subitens 11.2.5.13 e 11.2.5.14 poderá ser 
considerado como tentativa de burla, enganar ou tentativa fraudar o processo. Sob pena de 
desclassificação da proposta ou inabilitação dos documentos de habilitação. 
11.2.5.17. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade         do 
sistema, será aceito o envio da documentação por e-mail posteriormente, o Pregoeiro 
poderá solicitar, caso surja alguma dúvida na análise da autenticidade, os documentos 
em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, 
ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após 
encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload) ou e-
mail. 
 
11.2.5.18. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Tracuateua, 
Estado do Pará, para o endereço descrito no preâmbulo deste edital. 
 
11.2.5.19. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
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11.2.5.20. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida. 
 
11.2.5.21. O licitante será convocado a encaminhar, no prazo de até 02h (duas horas), 
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de 
inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das 
licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 
43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 
11.2.5.22. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
 
11.2.5.23. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 
fase de habilitação. 
 
11.2.5.24. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. 
 
11.2.5.25. O prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da 
divulgação do resultado da fase de habilitação. 
 
11.2.5.26. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 
pública municipal, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
11.2.5.27. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com 
a reabertura da sessão pública. 
 
11.2.5.28. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
 
11.2.5.29. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
11.2.5.30. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em 
nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 
 
11.2.5.31. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 
fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 
 

11.2.5.32. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e 
também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 
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11.2.5.33. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, 
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório 
de títulos e documentos. 
 
11.2.5.34. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será 
declarada vencedora. 
 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à 
anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 
anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 
que dele dependam. 
12.1.1. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 
11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) e e-mail, de                        
acordo com a fase do procedimento licitatório. 
 

13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
13.1. A proposta final adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do 
Anexo III – Modelo de Proposta de Preços, em arquivo único, do(s) licitante(s) declarado(s) 
vencedor(es), bem como todos os documentos que a acompanharem, deverá(ão) ser 
encaminhada(s), no prazo de até 02h (duas horas), a contar da solicitação do pregoeiro por 
meio da opção “Enviar Anexo” no sistema eletrônico Compras públicas ou e-mail e deverá: 
13.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, em papel timbrado datilografada ou digitada, 
em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
 
13.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 
fins de pagamento. 
 

13.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for 
o caso. 
13.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 

14.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será                                                          concedido o prazo 
de no mínimo 30 (minutos) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 
de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 
motivos, em campo próprio do sistema. 
 

14.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

14. DOS RECURSOS 
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14.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
 
14.2.2. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro                            
serão apreciados pela autoridade competente. 
 
14.2.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 
 
14.2.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) 
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 
14.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
14.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital, para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 

15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 
decisão dos recursos apresentados. 
 

15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 

16.1 Homologado o resultado da licitação, o adjudicatário estará automaticamente 
convocado para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da 
divulgação, na imprensa oficial, da homologação do resultado da licitação, podendo o prazo 
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. Caso o adjudicatário não assine a ata 
após decorrido esse prazo, será convocado o licitante remanescente. 

 
16.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 
a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinada no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de 
seu recebimento. 

 
16.3 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e 
demais condições. 

 
16.4 Para assinatura da ata de registro de Preços a licitante vencedora deverá 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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comprovar que mantém todas as condições de habilitação. 

 
16.5 Quando a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura 
da Ata de Registro de Preços, será convocada outra licitante, observada a ordem de 
classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 
16.6 O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do 
vencimento. 

 
16.7 A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, 
facultando- se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada 
preferência à empresa beneficiária do registro de preço em igualdade de condições. 

 
16.8 A estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo Município de Tracuateua 
(órgão                          gerenciador) é a estabelecida no Anexo I deste edital. 

 
16.9 Serão realizadas pesquisas de mercado periódicas para a comprovação da 
vantajosidade. 
16.10 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer 
alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

 
16.11 A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, 
automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência. 
 

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
17.1. Não haverá exigência de garantia contratual. 
 

18. DO TERMO DE CONTRATO 
18.1. Dentro do prazo descrito neste Edital, o fornecedor será convocado para assinar o 
Termo de Contrato. O Contrato terá vigência vinculada à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários, de acordo com as condições estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
18.2. A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
18.3. O prazo previsto nos subitens anteriores poderão ser prorrogados, por iguais 
períodos, por solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração. 
 

19. DO REGISTRO DOS PREÇOS 
19.1 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e 
irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das 
situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 
19.1.1. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por 
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

 
19.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 
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redução dos preços aos valores praticados pelo mercado; 

 
19.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 
19.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 
19.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 
19.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 

 
19.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

 
19.4 Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão 
gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 
19.5 O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

19.5.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 
19.5.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 
19.5.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 

 
19.5.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002. 

 
19.6 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 18.5.1, 18.5.2 
e 
18.5.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e 
a ampla defesa. 

 
19.7 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

 
19.7.1. Por razão de interesse público; ou 

 
19.7.2. A pedido do fornecedor. 

 
19.8 Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, 
concluídos os procedimentos de ajuste, A Prefeitura Municipal de Tracuateua, fará o devido 
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apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a 
nova ordem de classificação. 
 

20.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Termo de Referência e minuta do contrato, anexos deste edital; 
20.2 A licitante deverá cumprir o prazo de entrega ao órgão requerente, no prazo de 5 
(cinco) dias a contar da emissão da Ordem de Serviço – O.S; 
 

21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência e minuta do contrato. 
 

22.1. O pagamento será efetuado em conta corrente através de transferência eletrônica, em 
conta de titularidade da empresa contratada, que, deverá ser informada na proposta de preços a ser 
apresentada na sessão pública do processo licitatório, ou posteriormente antes da contratação. 

22.1.1. Caso os dados bancários não sejam informados na sessão, junto a proposta, 
conforme mencionado no edital, esta ausência não implicará na desclassificação da licitante. 
 

22.1.2. Caso haja alteração de conta corrente, a contratada deverá informar a contratante 
a nova conta com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da emissão da Nota 
Fiscal para que seja realizado o pagamento. 
22.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente na nota fiscal apresentada. 
22.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
22.4. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem às notas fiscais necessárias, 
haja vista que a entrega dar-se-á mediante forma contínua e futura de acordo com a 
necessidade da Prefeitura Municipal e Órgãos participantes. 
22.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
22.6. Antes de cada pagamento à contratada obrigada a apresentar as certidões: 
Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista, para confirmar a manutenção das condições de 
habilitação exigidas no edital. 
22.7. Constatando-se, junto a licitante, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize 
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 
uma vez, por igual período, a critério da contratante. 
22.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento 
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 
o recebimento de seus créditos. 
22.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

20. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

22. DO PAGAMENTO 
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contratada a ampla defesa. 
22.10. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada 
que não comprove sua regularidade através das Certidões: Federal, Estadual, Municipal, 
CRF-FGTS e Trabalhista. 
22.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
22.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 
e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 
à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
22.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo: 

 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 22 
VP = Valor da parcela a ser paga. 

 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 

I ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 
I = (TX) 
= 365TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 

22.13. Para assinatura do contrato a Empresa deverá possuir certificação digital e-CNPJ, 
com validade de um a três anos, contendo o endereço de correio eletrônico do fornecedor 
titular responsável pelo certificado. Ou seja, o contrato deverá, obrigatoriamente, ser 
assinado digitalmente pelo(s) sócio(s) ou representante(s) da(s) Empresa(s). 
22.13.1. O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não seja 
o titular responsável poderá configurar crime, nos termos da legislação penal vigente. 
22.14.  A contratada deverá obedecer fielmente às exigências contidas no Termo 
de Referência – Anexo I e Minuta do Contrato – Anexo II, ambos deste Edital. 
 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
23.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 
23.1.1. Apresentar documentação falsa; 
23.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
23.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
23.1.4. Não mantiver a proposta; 
23.1.5. Cometer fraude fiscal; 
23.1.6. Comportar-se de modo inidôneo; 
23.1.6.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
lances. 
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23.1.7. Havendo indício de conluio entre os licitantes, o Município de Tracuateua, Estado                        do 
Pará, comunicará o fato à Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da 
Justiça, para as providências devidas. 
 
23.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 
 

23.2.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 
 
23.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União, Estado e Municipio, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos. 
 
23.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 
 
23.3.1. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei 
nº 9.784, de 1999. 
 
23.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
23.5. Para os fins da infração elencada no subitem 22.1.7, acima reputar-se-ão inidôneos 
atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93 e alterações 
vigentes. 
 
23.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos Órgãos de Controles 
Governamentais previsto neste edital. 
 
23.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na 
Minuta do Contrato, anexo II do edital. 
 

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar este Edital, através de envio, na forma eletrônica pelo no proprio sistema do 
comprasnet https://www.gov.br/compras/pt-br. 
 
24.1.1. A impugnação deverá ser realizada, por envio, na forma eletrônica pelo Portal 
Compras Públicas. 
 
24.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos decidir sobre a impugnação no prazo 
de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação. 
 
24.2.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

https://www.gov.br/compras/pt-br
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ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
24.2.2. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a 
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
 
24.2.3. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
24.2.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
 
24.2.5. Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos neste certame. 
 

24.3. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado e serão disponibilizados no sistema eletrônico para os interessados. 
 

25. DAS DISPOSIÇÕES EM GERAL  
25.1. 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 anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 
 
25.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
25.3. A apresentação de documentos com o prazo de validade expirado acarretará a 
inabilitação do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal e 
trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s,). E para os documentos cujo prazo de validade 
não venha expresso, será considerado o prazo como de até 60 (sessenta) dias anteriores 
a da data prevista para início da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos 
que tenham validade indeterminada. 
 
25.3.1. O prazo de validade de documentos citado no subitem 25.3 acima, é para qualquer 
documento apresentado por licitantes que participarem da presente licitação, inclusive, 
quando necessário, para os documentos que acompanharem as propostas de preços. 
25.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
25.5. Fica vedada à contratada a subcontratação do objeto desta licitação. 
 
25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
25.7. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados 
para fins de classificação e habilitação. 
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25.8. O Município de Tracuateua través da Prefeitura Municipal, por intermédio da 
autoridade competente, poderá revogar ou anular o certame, nas condições                  estabelecidas 
na legislação vigente, sem que disso decorra para os licitantes o direito a qualquer 
reembolso de despesas ou qualquer indenização. 
 
25.9. A Prefeitura Municipal de Tracuateua-PA, através do(a) pregoeiro(a), poderá 
declarar este Pregão (ou algum item do Termo de Referência deste Edital) como deserto 
e/ou fracassado, quando nenhuma das ofertas satisfaça o objeto das especificações deste 
Edital, (até mesmo se apresentar(em) documentos de habilitação em desacordo com o 
Edital), ou quando for evidente que tenha falta de competição. 
 
25.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 

25.11. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em 
qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações 
complementares que o Pregoeiro porventura julgar necessário. 
 
25.12. A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas 
deste Edital e anexos, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares 
que a regem. 
 
25.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o 
dia do início incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário. Iniciando-se e vencendo-se os prazos 
somente em dias de expediente normal da Administração. 
 
25.14. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de 
agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, 
dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 
 
25.15. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de 
pequeno porte. 
 
25.16. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 
princípios da isonomia e do interesse público. 
 
25.17. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
25.18. As empresas licitantes deverão sempre considerar a legislação em vigor, e caso haja 
divergência entre a Lei, este Edital e seus anexos, a Lei prevalecerá. 
 
25.19. Este Edital e os seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer 
detalhe que mencione em um de seus documentos e se omita em outro, será considerado 
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específico e válido. 
 
25.20. As modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação 
utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, 
exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, 
resguardado o tratamento isonômico aos licitantes. 
 
25.21. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 
conveniência da Prefeitura Municipal de Tracuateua - PA, sem prejuízo do disposto no art. 
4°, inciso V, da Lei nº 10.520/2002. 
 
25.22. O Edital e seus anexos estão disponibilizados, na íntegra, nos endereços eletrônicos  
https://www.gov.br/compras/pt-br e www.tracuateua.pa.gov.br (portal da transparência da 
Prefeitura Municipal de Tracuateua) e www.tcm.pa.gov.br (Mural de licitações do TCM/PA). 
 
26. DOS ANEXOS 
26.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
26.1.1. ANEXO I – Termo de Referência; 
26.1.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 
26.1.3. ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços; 
26.1.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração 
26.1.5. ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 

27. DO FORO 
27.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro 
da cidade de Bragança/PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, c/c § 2º da Constituição Federal. 
 
 

Tracuateua, em 09 de julho de 2021 
 

 
 
 

VANDSON OLIVEIRA DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 

Portaria Municipal nº 002/2021 - GP/PMT

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.tracuateua.pa.gov.br/
http://www.tcm.pa.gov.br/
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ANEXO II - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-XXXXX SRP-PE-PMT 

 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N°.......... 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-XXXXX-SRP-PE-PMT 

 
TERMO DE CONTRATO DE 
COMPRA, QUE FAZEM ENTRE SI AS 
SECRETARIAS , E A EMPRESA 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA, Estado do Pará, localizada na 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxx, Bairro xxxxxxxxxxxxx, CEP: 68.647-000, Tracuateua-PA, inscrita no 
CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pela Sra. XXXXXXXXXXXXXX, 
Secretária Municipal de xxxxxxxx, portador do RG n°. xxxx SSP/PA e CPF n°. xxx.xxx.xxx- xx, 
doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF   sob   o   
nº   ............................,   sediado(a)   na   ...................................,   em 

............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) 
Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .............................. , expedida 
pela (o) 
.................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta em observância às 
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o 
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 9/2021-XXXXX-PMT-PE- 
SRP, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 
As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente contrato para entrega dos bens 
descritos na Cláusula primeira deste Termo, a serem entregues parceladamente, objeto do 
Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2021-XXXXX-SRP-PE-PMT, autorizado 
mediante Termo de Homologação constante nos autos do referido processo, mediante os 
termos e condições a seguir: 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Registro de preço para futuras e eventuais 
Contratação de Pessoa Jurídica Especializada Para Prestação de Serviços de Transporte Escolar 

Para Atender A Demanda da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Tracuateua, 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo                                                                               
e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

 
1.2. Discriminação do objeto: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE V. UNIT. R$ V.TOTAL R$ 

1       

2       

     Total : 0,00 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

 
2.1. O Contrato tem a vigência vinculada à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários, contado da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021, de acordo 
com as condições estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
2.2.1. A vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as 
despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, 
para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 
13/12/2011. 

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...........................). 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para o 
exercício de 2021. 

 
Exercício: 2021 
Projeto atividade: XXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXX Classificação econômica: 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
4.1.1. Os registros contábeis serão efetuados de acordo com a execução da Lei 
Orçamentária vigente. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado em conta corrente através de transferência eletrônica, 
em conta de titularidade da empresa contratada, que, deverá ser informada na proposta de 
preços a ser apresentada na sessão pública do processo licitatório, ou posteriormente antes 
da contratação. Caso os dados da fatura estejam incorretos, a Contratante formalizará à 
Contratada, e esta emitirá nova fatura, escoimada daquelas incorreções, abrindo-se, então, 
novo prazo para pagamento. 

 
5.2. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, 
obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos 
de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho. 

 
5.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento 
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passará a fluir após a sua reapresentação. 

 
5.4. O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se 
encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante 
apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS, FGTS e Trabalhista - CNDT. 

 
5.5. O pagamento será efetuado em conta bancaria da empresa fornecedora dos 
produtos, identificada abaixo: 

 
5.6. Caso haja alteração de conta corrente, a contratada deverá informar a contratante a 
nova conta com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da emissão da Nota Fiscal 
para que seja realizado o pagamento. 

 
5.7. O pagamento somente será autorizado após efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente na nota fiscal apresentada. 

 
5.8. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou dos 
documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, 
importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 
CONTRATANTE. 

 
5.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 
5.10. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias, 
haja vista que a entrega dar-se-á mediante forma contínua e futura de acordo com a 
necessidade da Prefeitura Municipal de Tracuateua e da Secretaria Municipal de Saúde, 
Departamento ou Setor da mesma. 

 
5.11. No valor pactuado estão inclusos todos os custos necessários para o atendimento do 
objeto deste Contrato, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer 
outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, contratado e constante 
da proposta. 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

 
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável, exceto nas condições estabelecidas em Lei. 

 
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

 
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
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acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 
6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

 
6.4.1. Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º 
da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento, que se encerra 
com o cumprimento das obrigações. 

 
6.4.2. O preço do(s) produto(s) ofertados(s) será fixo e irreajustável, na vigência deste 
contrato, salvo as situações de desequilíbrio financeiro do contrato, por requerimento 
devidamente instruído, nos termos da Lei Federal 8666/93. 

 
6.4.3. Fica assegurado o direito do contratado ter seus preços reajustados, desde que, para 
tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico- 
financeiro, em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos 
que venham a incidir sobre os produtos negociados. 
 

6.4.4. Os preços poderão ser reajustados, anualmente, de acordo com o INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor) que é o índice oficial do Governo Federal, com data 
base na data de apresentação da proposta. 

 
6.4.5. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela Administração. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA- ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
7.1. Os VAÍCULOS deverão ser entregues no prédio da XXXXXXXXXXXXXXX, 
localizado no endereço constante do preambulo desde contrato, nos dias úteis da semana 
(segunda à sexta), horário de 8h às 14h. 

 
7.2. Todos os produtos fornecidos deverão ser de primeira qualidade, 100% novos e de 
primeiro uso, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do 
Consumidor e se exigido em legislação, estarem de acordo com as normas vigentes. 

 
7.3. O prazo de entrega do objeto da licitação será de 05 (CINCO) DIAS, ininterruptos, a 
contar da data de recebimento do pedido. Os produtos deverão ter garantia mínima de 12 
(doze) meses. Produtos que apresentem algum tipo de desconformidade deverão ser 
substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas sem quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal 
ou Orgão Contratante. 

 
7.4. A contratada responderá por todos os ônus referentes ao objeto do Contrato, desde 
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os salários do pessoal nele empregado, como também os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o objeto do presente 
contrato. Responderá, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que 
venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidente 
de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem 
em seu nome agir, decorrentes do ato de entrega e armazenamento de material. 

 
7.5. A contratada irá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, 
provocado por uso indevido. 

 
8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 

 
8.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por servidor da XXXXXXXXXXXXXX, 
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida na portaria de fiscal de contrato 
anexo a este contrato. 

 
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Termo de Referência anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n° XXXX-SRP-PE-PMT e 
conforme abaixo: 

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

 
9.3. A Contratada deverá arcar com todos os ônus necessários à completa entrega que 
efetuar, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos 
sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes a entrega, inclusive licença em 
repartições públicas, registro, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a 
ele relativos, sem nenhum custo adicional para a XXXXXXXXXXXXX. 

 
9.4. A contratada deverá responder por todos os ônus referentes ao objeto do Contrato, 
desde os salários do pessoal nele empregado, como também os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o objeto do presente 
contrato. 

 
9.5. Fornecer o produto da marca e fórmula ofertado na sua proposta. 

 
9.6. Excepcionalmente, com justificativa comprovada e aceita pela Administração, 
poderá ser substituída a marca cotada do produto por outro de qualidade igual ou superior e 
de mesma fórmula. 

 
9.7. Cumprir o prazo de entrega e demais condições contratuais. 
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9.8. Aceitar a fiscalização do Município de Tracuateua. 

 
9.9. Substituir os produtos que não atenderem as especificações. 

 
9.10. Para assinatura deste contrato a Empresa deverá possuir certificação digital e-CNPJ 
do tipo A3 (suporte criptográfico token ou cartão), emitido por autoridade certificadora (AC) 
credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP- Brasil), com validade de 
um a três anos, contendo o endereço de correio eletrônico do fornecedor titular responsável 
pelo certificado. Ou seja, este contrato deverá, obrigatoriamente, ser assinado digitalmente 
pelo(s) sócio(s) ou representante(s) da(s) Empresa(s). 

 
9.10.1. O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não seja o titular 
responsável poderá configurar crime, nos termos da legislação penal vigente. 

 
9.11. Para efeito das obrigações ora assumidas, fica fazendo parte integrante do presente 
Instrumento, independentemente de transcrição, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
9/2021-XXXXX-SRP-PE-PMT e seus anexos. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
10.1. Receber os produtos e dar a aceitação no caso de os produtos atenderem as 
especificações deste Termo de Referência. 

 
10.2. Fiscalizar o bom andamento das entregas pela contratada, notificando, imediatamente 
e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas. 

 
10.3. Pagar a fatura da licitante vencedora no prazo e condições estabelecidas no edital de 
Licitação. 

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital do 
Pregão Eletrônico n°9/2021-XXXXX- SRP-PE-PMT. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

 
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 
78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo das sanções aplicáveis. 

 
12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 
da Administração à continuidade do contrato. 
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12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

 
12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

 
12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

 
12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

 
12.5.3. Indenizações e multas. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

 
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei; 

 
13.1.3.A subcontratação total do objeto deste contrato, assim com a parcial acima do limite 
permitido pela Administração. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS. 

 
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de 
licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 
na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais 
dos contratos. 

 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

 
15.1. É eleito o Foro da cidade de Bragança/PA para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 
conforme art. 55, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

 
Tracuateua (PA), XX de XXXXXXX de 2021. 
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Responsável legal da CONTRATANTE 
 
 
 

Responsável legal da CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 

 
1 – Nome:   
 

CPF: / / /   
 

RG:   
 

 

2 – Nome:   
 

CPF: / / /   
 

RG:   
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-XXXXX-PMT-PE 

 
 
Pregão Eletrônico nº /2021 Empresa: [Nome da Empresa] CNPJ: [CNPJ da 
empresa] Endereço: [Endereço da empresa] Telefone: [Telefone da empresa] 
E-mail: [Endereço eletrônico da empresa] 
Dados Bancários: [Dados Bancários da empresa] 

 
Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico n°.  /2021 e seus Anexos, 
apresentamos proposta no valor total de R$       [valor por extenso], 
conforme tabela abaixo: 

 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE MARCA V. UNIT. R$ V.TOTAL R$ 

       

     Total :  

 
Validade da proposta: 
 
Declaramos estar de acordo com todos os termos do edital e seus respectivos anexos. 
 
Observações: 
 
1. A licitante deverá ajustar a tabela acima de acordo com o(s) item(ns) para o(s) 
qual(is) está apresentando a proposta, quando for o caso. 
 

2. Emitir em papel que identifique a licitante. 

 
 
Local e data 
 

 

Assinatura e carimbo 
(Responsável da empresa) 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES NO QUADRO 
PESSOAL DA EMPRESA LICITANTE. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-XXXXX-PMT-PE 

 
 
 
 
 
 
(Razão social), CNPJ nº (informar), com sede à (endereço completo), em cumprimento ao 
Edital do Pregão Eletrônico nº       /2021PMT-PE, DECLARA, sob as penas da Lei que não 
possui em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado 
do Poder Executivo Municipal, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, 
administrativas ou societárias. 

 
 

Município de , em de de  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(assinatura do representante legal do Licitante) 
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ANEXO V 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ......... 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-XXXXX-PMT-PE 
 
Pregão Eletrônico nº 9/2021-XXXXX-SRP-PE-PMT 
 

Órgão Gerenciador: XXXXXXXXXXXXXXX 

 
Local de entrega: Conforme item 2 do Anexo I – Termo de Referência do Pregão Eletrônico 
em destaque. 

 
No dia         de 2021, o Município de Tracuateua, por intermédio da                     PREFEITURA 
MUNICIPAL, localizada Rua , s/n, Bairro: Centro, CEP: 68.647-000 – 
Tracuateua/PA, CNPJ: XXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo Sra. 
XXXXXXXXXXXXX, portador do RG n°. xxxxxx SSP/PA e CPF n°. xxx.xxx.xxx-xx , nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 
e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no 
Pregão Eletrônico nº 9/2021-XXXXX, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor 
Beneficiário , localizado   , 
inscrito no CNPJ sob o nº , representado pelo                               , inscrito(a) 
no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de Identidade nº em conformidade com as 
disposições a seguir: 

 
1. DO OBJETO 
A presente Ata tem por objeto é a Registro de preço para futuras e eventuais Contratação de 
Pessoa Jurídica Especializada Para Prestação de Serviços de Transporte Escolar Para Atender A 
Demanda da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Tracuateua, em conformidade 
com seu termo de referência e demais anexos, conforme tabela de itens vencidos, no item 2 desta 
Ata de Registro de Preços, assim como a proposta vencedora e todas as especificações técnicas 
constantes do edital, independentemente de transcrição. 

 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 

2.2. VALIDADE DA ATA 
2.3. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do 
vencimento. 
3. REVISÃO E CANCELAMENTO 

 
3.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos-telefone e e-mail, representante) 

Item do TR Especificação completa 
(Conforme termo de referência) 

Marca Unidade Quant. Valor Unitário (R$) Valor Total 
(R$) 

1       
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superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata. 

 
3.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

 
3.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

 
3.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 
3.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

 
3.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 
3.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 

 
3.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 
3.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 
3.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 
3.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

 
3.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
 

3.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 

 
3.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 
3.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 3.7.1, 3.7.2 e 3.7.4 
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

 
3.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
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decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

 
3.9.1. Por razão de interesse público; ou 

 
3.9.2. A pedido do fornecedor. 

 
4. CONDIÇÕES GERAIS 

 
4.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, 
ANEXO AO  EDITAL. 

 
4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata, foi lavrada em 02 (duas) vias de igual 
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelo(a) representante legal da 
XXXXXXXXXXXXXX, de Tracuateua/PA e do Fornecedor Beneficiário do Registro de 
Preços. 
 

 

Responsável legal da CONTRATANTE 
 

Responsável legal da CONTRATADA 



ESTADO DO PARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 
CNPJ: 01.612.999/0001-92 
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 
CNPJ: 06.073.615/0001-24 
DIREÇÃO DE ENSINO 
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AVENIDA: Mário Nogueira de Souza, S/N – Antiga Embrapa – Tracuateua – PA 

CEP: 68647-000 TELEFONE: (91) 98556-7887 

EMAIL: seceducacao@tracuateua.pa.gov.br                                                       

semedtracuateuapa@gmail.com 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. OBJETO 
 
1.1- O presente Termo de Referência trata da Contratação de Empresa 
Especializada para a Eventual Prestação de Serviços de Transporte Escolar 
(Ônibus) para atender a demanda da Rede Municipal e Estadual de Ensino 
do Município de Tracuateua/PA, no Calendário Escolar de 2021. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1- A presente Contratação tem como justificativa atender as demandas da 
Secretaria Municipal de Educação no que se refere ao Transporte Escolar dos 
alunos matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino, os quais 
necessitam de transporte disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação 
para se deslocarem de suas residências, especialmente na Zona Rural do 
município, até as unidades escolares. 
 
2-2- A Constituição Federal do ano de 1988, em seu Artigo 208, Inciso VII, 
assegura que ao Estado é incumbido o dever de proporcionar a todo cidadão 
qualidade de ensino em todas as etapas da educação básica, incluindo à esta 
qualidade o direito à locomoção. 
 
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
3.1- Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no 
inciso I do Art. 3° da Lei n° 10.520/2002, Art. 14 da Lei n° 8.666/93 e em 
observação no que restringe apenas o Termo de Referência pelo Art. 8° inciso II 
Decreto Lei n° 3.555/2000 e será  
parte integrante do edital como Anexo I. 
 
3.2- A presente Contratação será realizada por meio de processo licitatório, no 
modalidade Pregão Eletrônico, utilizando o Sistema de Registro de Preços, 
observando os dispositivos legais, notadamente os princípios estabelecidos pela 
Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, pela Lei n° 
10.520, de 17 de Junho de 2002, pela Lei Complementar n° 123, de 14 de 
Dezembro de 2006 com alterações inseridas pela Lei Complementar n° 147, de 
07 de Agosto de 2014, pelo Decreto Federal n° 3.555, de 08 de Agosto de 2000 
e também pelo Decreto Federal n° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e pelas 
condições e exigências estabelecidas em Edital. 
 
3.3-  Os aspectos específicos do objeto são tratados pela Lei de Diretrizes e 
bases da Educação Nacional, Lei n° 9.394/96 e os acréscimos da Lei 
10.709/2003, no seu Art. 10, inciso VII e Art. 11, inciso VI; a Lei n° 10.880, de 09 
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de Junho de 2004, que instituiu o Programa Nacional do Transporte Escolar – 
PNATE; a Resolução/CD/FNDE/N° 45 de 20 de Novembro de 2013. 
   
4. MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
 
4.1- A licitação do objeto deste Termo de Referência será processada na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, critério de julgamento MENOR PREÇO 
POR ITEM (KM RODADOS) 
 
4.2- A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico para a realização deste 
processo justifica-se pela maior rapidez em sua execução, pela transparência 
que a modalidade proporciona, e pela possibilidade de se obter preços mais 
vantajosos pela Administração, além da possibilidade que têm os licitantes de 
reduzir preços durante a fase de lances. 
 
5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 
5.1- Os objetos a serem fornecidos constam na tabela abaixo, estando 
especificados: item, descrição dos objetos, unidade, quantidade de cada 
serviços a ser ofertado. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND TURNO KM (DIA) KM (200 D) 
 

1 
 

ROTA 01: SESSENTA/ CHAPADA/ BOA 
VISTA/ TATÚ/ JACARETEUA/ SANTA 

TEREZA/ TRACUATEUA 

 

 
KM 

 
X 

 
TARDE 

 

 
X 

 
70 

 
14.000 

 
2 
 
 

 
ROTA 02: PONTA DA AREIA/ 

CLEMENTE/ CANTINA/ FLEXEIRA 

 
KM 

 
MANHÃ 

 
TARDE 

 
X 

 
50 

 
10.000 

 
3 

 

ROTA 03: MIMIM/ ICARAÚ/ NANÃ/ 
CHAPADA/ BOA VISTA/ TRACUATEUA 

 
KM 

 
MANHÃ 

 
X 

 
X 

 
62 

 
12.400 

 
4 
 

ROTA 04: SESSENTA/ CHAPADA/ BOA 
VISTA/ TATU JACARETEUA/ 

TRACUATEUA 

 
KM 

 
MANHÃ 

 
TARDE 

 
X 

 
116 

 
23.200 

 
5 

ROTA 05:  CUEIRAS/ SESSENTA/ 
BACURI/ CARIPERANA/ CHAPADA 

 
KM 

 
MANHÃ 

 
TARDE 

 
X 

 
40 

 
8.000 

 
6 

ROTA 06: NANÃ/ PINHEIRO/ BOA 
VISTA/ TATU/ TRACUATEUA 

 
KM 

 
X 

 
TARDE 

 
X 

 
60 

 
12.000 

 
 

7 

ROTA 07: FLEXEIRA/ CLEMENTE/ 
CANTINA/ ILHA SERRADA/ TATU/ 

SANTA TEREZA/ TRACUATEUA   

 
KM 

 
X 

 
TARDE 

 
X 

 
50 

 
10.000 

 
 

8 

ROTA 08: MIMIM/ ICARAÚ/ RAMAL 
DO ATAÍDE/ PINHEIRO/ SANTO 

ANDRÉ/ APICUM/ FLEXEIRA/ SALINAS 

 
KM 

 
MANHÃ 

 
TARDE 

 
X 

 
54 

 
10.800 

 
9 
 
 

ROTA 09: FLEXAL/ PONTA ALTA/ 
VITÓRIA/ PERI/ SANTA TEREZA/ 

CAMPO NOVO/ 4 BOCAS/ JURUSSACA/ 
TRACUATEUA 

 
 

KM 

 
 

X 

 
 

TARDE 

 
 

X 

 
 

60 

 
 

12.000 
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10 

ROTA 10: FLEXAL/ PONTA ALTA/ 
VITÓRIA/ SANTA TEREZA/ PERI 

 
KM 

 
MANHÃ 

 
TARDE 

 
X 

 
60 

 
12.000 

 
11 

ROTA 11: JACARETEUA/ CEBOLA/ 
JURUSSACA/ FAVALINHA 

 
KM 

 
X 

 
TARDE 

 
NOITE 

 
78 

 
15.600 

 
12 

ROTA 12: ALTO ALEGRE/ ANOIRÁ 
DOS GAMA/ ESTIRÃO/ VILA ALVES E 

MOURA/ VILA SOCORRO/ VILA 
MANOEL DOS SANTOS/ VILA FÁTIMA 

 
KM 

 
X 

 
TARDE 

 
X 

 
72 

 
14.400 

 
 

13 

ROTA 13: ALTO ALEGRE/ ANOIRÁ 
DOS GAMA/ ESTIRÃO/ VILA ALVES E 

MOURA/ VILA SOCORRO/ VILA 
MANOEL DOS SANTOS/ VILA FÁTIMA 

 
 

KM 
 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

NOITE 

 
 

72 

 
 

14.400 

14 ROTA 14: ALTO ALEGRE/ ANOIRÁ 
DOS GAMA 

 
KM 

 
MANHÃ 

 
X 

 
X 

 
36 

 
7.200 

 
 

15 

ROTA 15: ANOIRÁ DOS GAMA/ ALTO 
ALEGRE/ ITABOCAL/ 

TRACUATEUAZINHO/ CAJUEIRO BOA 
ESPERANÇA/ VILA MANOEL DOS 

SANTOS/ VILA FÁTIMA 

 
 

KM 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

NOITE 

 
 

62 

 
 

12.400 

 
16 

ROTA 16: PIMENTA/ KM 20/ 
ESCONDIDINHO/ VILA SOCORRO 

 
 

KM 

 
 

MANHÃ 

 
 

TARDE 

 
 

X 

 
 

64 

 
 

12.800 
 

17 
ROTA 17: VILA DOS CUNHAS/ 

CURTIÇAL/ MONTEIRO/ RAMAL DOS 
MENDES/ CURRAL DO MEIO/ RAMAL 

DO CUPU/ VILA FÁTIMA 

 
 

KM 

 
 

X 

 
 

TARDE 

 
 

X 

 
 

56 

 
 

11.200 

 
18 

ROTA 18: VILA DOS CUNHA/ CURRAL 
DO MEIO/ RAMAL DO CUPU/ VILA 

FÁTIMA 

 
KM 

 
X 

 
X 

 
NOITE 

 
44 

 
8.800 

 
19 

ROTA 19: ALTO ALEGRE/ RAMAL DA 
ELIZA/ RAMAL DA REGINA/ RAMAL 
DOS GAMA/ ESTIRÃO/ VILA ALVES E 

MOURA/ VILA SOCORRO/ VILA 
MANOEL DOS SANTOS/ VILA FÁTIMA 

 
 

KM 

 
 

X 

 
 

TARDE 

 
 

X 

 
 

86 

 
 

17.200 

 
20 

ROTA 20: ALTO ALEGRE/ ALMOÇO/ 
MARTINS/ CAJUEIRO BOA 

ESPERANÇA/ VILA MANOEL DOS 
SANTOS/ VILA FÁTIMA 

 
 

KM 

 
 

X 

 
 

TARDE 

 
 

X 

 
 

48 

 
 

9.600 

 
21 

ROTA 21: ALTO ALEGRE/ ALMOÇO/ 
MARTINS/ CAJUEIRO BOA 

ESPERANÇA/ VILA MANOEL DOS 
SANTOS/ VILA FÁTIMA 

 
 

KM 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

NOITE 

 
 

48 

 
 

9.600 

 
22 

ROTA 22: ALTO ALEGRE/ RAMAL DOS 
ALVES/ CAJUEIRO BOA ESPERANÇA/ 
PIMENTA/ TRACUATEUAZINHO/ VILA 
MANOEL DOS SANTOS/ VILA FÁTIMA 

 
 

KM 

 
 

X 

 
 

TARDE 

 
 

X 

 
 

56 

 
 

11.200 

 
23 

ROTA 23: ANOIRA DOS GAMA/ ALTO 
ALEGRE/ RAMAL DA REGINA (Escola)/ 

FRANCISQUINHA/ RAMAL DOS 
GAMA/ VILA FÁTIMA 

 
 

KM 

 
 

MANHÃ 

 
 

TARDE 

 
 

X 

 
 

58 

 
 

11.600 

 
24 

ROTA 24: ALTO ALEGRE/ ANOIRÁ 
DOS GAMA/ RAMAL DO REAL/ 

ESTIRÃO/ VILA ALVES E MOURA/ 
VILA SOCORRO 

 
 

KM 

 
 

MANHÃ 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

42 

 
 

8.400 
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25 

ROTA 25: ALTO ALEGRE/ ANOIRÁ 
DOS GAMA/ VILA ALVES E MOURA/ 

ESTIRÃO/ KM 20/ VILA SOCORRO/ 
VILA MANOEL DOS SANTOS/ VILA 

FÁTIMA 

 
 

KM 

 
 

X 
 
 

 
 

TARDE 

 
 

X 

 
 

68 

 
 

13.600 

 
26 

ROTA 26: ANOIRÁ DOS GAMA/ ALTO 
ALEGRE/ ITABOCAL/ CAJUEIRO BOA 

ESPERANÇA/ VILA MANOEL DOS 
SANTOS/ VILA FÁTIMA 

 
 

KM 

 
 

X 

 
 

TARDE 

 
 

X 

 
 

52 

 
 

10.400 

 
27 

ROTA 27: VILA ARRAIAL SÃO JÕAO/ 
PORANDUBA/ VILA MANOEL DOS 

SANTOS/ VILA FÁTIMA 

 
 

KM 

 
 

X 

 
 

TARDE 

 
 

X 

 
 

62 

 
 

12.400 

 
28 

ROTA 28: PORANDUBA/ AÇAITEUA/ 
URICURI/ BRAÇO GRANDE/ VILA 

FÁTIMA 

 
 

KM 

 
 

MANHA 

 
 

TARDE 

 
 

X 

 
 

80 

 
 

16.000 

 
29 

 

ROTA 29: KM 15/ CORRENTE/ VILA 
MANOEL DOS SANTOS 

 
KM 

 

 
X 
 

 
TARDE 

 

 
X 

 
48 

 
9.600 

 
30 

ROTA 30: KM 14/ KM 15/ VILA 
SOCORRO 

 
KM 

 
MANHÃ 

 
TARDE 

 

 
X 

 
64 

 
12.800 

31 ROTA 31: AÇAITEUA/ CARANÃ/ LAGO 
DO CARANÃ/ TRACUATEUA 

 
KM 

 
X 

 
TARDE 

 
NOITE 

 
56 

 
11.200 

 
32 

ROTA 32: RAMAL DO LAURO GATO/ 
VILA CAJUEIRO GRANDE/ VILA 

CAJUEIRINHO/ TRACUÁ/ 
TRACUATEUA 

 
 

KM 

 
 

X 

 
 

TARDE 

 
 

NOITE 

 
 

80 

 
 

16.000 

 
33 

ROTA 33: QUATRO BOCAS/ 
JURUSSACA/ SANTA TEREZA/ TATÚ/ 
ILHA DA MADEIRA/ RIO DO FORNO/ 

CHAPADA 

 
 

KM 

 
 

MANHA 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

65 

 
 

13.000 

 
34 

ROTA 34: QUATRO BOCAS/ 
JURUSSACA/ SANTA TEREZA/ TATÚ/ 

RIO DO FORNO / CHAPADA 

 
KM 

 
MANHA 

 
TARDE 

 
NOITE 

 
92 

 
18.400 

 
35 

ROTA 35: VILA DOS NEVES/ AREIA 
BRANCA/ SÃO MATEUS/ 

TRACUATEUA 

 
KM 

 
X 

 
TARDE 

 
NOITE 

 
48 

 
9.600 

 
36 

ROTA 36: VILA DO COCAL/ LAVA 
TUDO/ SANTA MARIA/ PEDREIRA DA 

PREFEITURA/ TRACUATEUA 

 
KM 

 
X 

 
TARDE 

 
X 

 
44 

 
8.800 

 
37 

ROTA 37: VILA DO COCAL/ LAVA 
TUDO/ SANTA MARIA/ CIGANO/ 

QUANARUQUARA/ TRACUATEUA 

 
KM 

 
MANHÃ 

 
X 

 
X 
 
 

 
30 

 
6.000 

 
38 

ROTA 38: TRACUATEUA/ QUATRO 
BOCAS/ JURUSSACA/ AÇAITEUA/ 

TATÚ/ SÃO JOAO/ ILHA DA MADEIRA/ 
PONTA GROSSA/ SANTA TEREZA 

 
 

KM 

 
 

X 

 
 

TARDE 

 
 

X 

 
 

80 

 
 

16.000 

TOTAIS 2313 462.600 

                                                                                             
 
 
6. CONDIÇOES GERAIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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6.1- Os serviços deverão ser executados em conformidade com as rotas 
especificadas neste Termo de Referência e serão autorizados conforme 
programação e indicação estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
6.2- A quilometragem constante neste Termo de Referência é estimativa, 
sendo que serão pagos os serviços efetivamente realizados, por quilometragem 
percorrida, ficando automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 
 
6.3- A Secretaria Municipal de Educação poderá alterar os itinerários sempre 
que for necessário, por ocorrência de fatos supervenientes 
E suficientes para justificar devida conduta, durante a vigência contratual, 
realizando ajustes que visem melhorar a eficiência do Transportes Escolar, 
objetivando atender plenamente as necessidades do município e 
concomitantemente dos alunos usuários do Transporte Escolar da Rede Pública 
de Ensino, devendo a (s) Contratada (s) atender (em) a determinação da 
Contratante, inclusive nos casos de substituições de veículos por categorias de 
menor ou maior porte ou por locais de difícil acesso, sendo que tais mudanças 
serão comunicadas com antecedência mínima de 03 (três) dias. 
 
6.4- Caso haja necessidade de reestruturação das linhas/rotas, tais alterações 
serão efetuadas pela Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com 
as previsões da Lei n° 8.666/93. 
 
6.5- Caso ocorra a necessidade de inclusão, aquisição ou doação de veículos 
destinados ao transporte escolar deste município, objeto desta licitação, a 
Contratante promoverá a inclusão do (s) veículo (s) respeitando a capacidade de 
passageiros a serem transportados, substituindo o veículo que está realizando o 
transporte, sendo que o critério de substituição será aplicado na rota mais 
extensa ou com mais problemas de assiduidade do prestador de serviços. 
 
6.6- Ocorrendo a substituição prevista no item anterior, a Contratada não 
poderá alegar desconhecimento do fato, bem como requerer qualquer vantagem 
financeira de reposição ou indenização em virtude de tal substituição. 
 
6.7- São de responsabilidade da contratada as despesas manutenção dos 
veículos seja de rotina, eventual ou emergencial com mecânica, elétrica, 
substituição e conserto de pneus, troca de óleo e filtros, lavagem, lubrificação, 
abastecimento, reposição de peças, motorista, consertos em geral, ou outro tipo 
de despesa proveniente do serviço, garantias, encargos, taxas, tributos, 
licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, 
multas de trânsito e demais despesas necessárias para execução do objeto 
licitado, sem qualquer tipo de custo extra para a Contratante. 
 
6.8- Os veículos devem ser submetidos à vistoria do DETRAN, Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e/ou outros órgãos 
fiscalizadores no início de cada semestre. 
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6.8.1- Serão exigidas da Contratada, caso seja necessário, vistorias eventuais 
dos veículos utilizados no transporte escolar, as quais serão realizadas pelo 
agente fiscalizador no âmbito Estadual (DETRAN), de acordo com o Art. 43, 
parágrafo 3°, da Lei n° 8.666/93, o qual será responsável em emitir o laudo do 
veículo considerado apto ou inapto para transporte escolar. 
 
6.8.2- Caso o veículo seja declarado inapto ao transporte escolar a Contratada 
será notificada a providenciar as adequações necessárias para nova vistoria com 
ônus para a Contratada, devendo a mesma apresentar o referido laudo na 
Secretaria Municipal de Educação, sob pena de rescisão do contrato. 
 
6.8.3- É de responsabilidade da Contratada agendar o horário da vistoria no 
DETRAN com servidor competente para tal, com fins de realização da vistoria 
exigida. 
 
6.9- Caso o veículo apresente defeito e não possa realizar a prestação dos 
serviços contratados, a Contratada deverá ser comunicar imediatamente à 
Secretaria Municipal de Educação, por escrito e protocolado, e responsabilizar-
se por providenciar outro veículo para transporte dos alunos imediatamente no 
próximo dia, ficando a Contratada responsável por manter a substituição 
enquanto durar o período de conserto do veículo. 
 
6.9.1- O não atendimento ao item anterior pela Contratada fica sujeito a 
penalidades constantes na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
6.9.2- O veículo substituto, apresentado pela Contratada, deverá possuir as 
mesmas características, condições e documentações exigidas no Termo de 
Referência. 
 
6.10- No caso de desistência expressa da prestação dos serviços, caso seja 
necessário, a Administração convocará o licitante classificado em seguida para 
a execução dos serviços. 
 
7. DO PRAZO, DA FORMA, DAS CONDIÇOES, DA FISCALIZAÇÃO E DA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
7.1- Os serviços deverão ser executados pontual e diariamente, de acordo 
com as rotas, horários e quilometragem, descritos no Termo de Referência, 
obedecendo o Calendário Escolar, o qual será fornecido pela Secretaria 
Municipal de Educação, durante o período letivo do exercício de 2021, com 
exceção do período de férias, sendo observadas as exigências e informações 
contidas nas cláusulas contratuais, após a assinatura do Instrumento Contratual, 
a partir do primeiro dia útil após o veículo estiver vistoriado e em plenas 
condições de funcionamento, atendendo todas as cláusulas deste Termo de 
Referência. 
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7.2- Os serviços terão sua execução comprovada por meio de Relatório 
emitido mensalmente por servidor responsável/competente da Secretaria 
Municipal de Educação e frequência assinada na Unidade Escolar indicada. A 
frequência será enviada a Secretaria Municipal de Educação pelo Diretor 
Escolar. 
 
7.3- Os serviços serão prestados sob a inteira responsabilidade da 
Contratada, a que caberá todo e qualquer ônus decorrente da execução do 
objeto licitado. 
 
7.4- O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado por sucessivos 
períodos, observando-se o limite estabelecido no Inciso II do Art. 57 da Lei 
8.666/93, desde que analisadas e aceitas as razões do pedido de prorrogação, 
em atendimento ao interesse e conveniência da Administração. 
 
7.5- A fiscalização da execução será efetuada pelo titular da Contratante ou 
preposto por ele designado de acordo com as especificações constantes no 
Contrato. 
 
7.5.1- A Contratada deverá prestar esclarecimentos solicitados e atender as 
reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 
acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através de servidor 
municipal responsável, encarregado de acompanhar e atestar a execução do 
objeto contratual, bem como ao Conselho de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB. 
 
7.5.2- Para acompanhamento, fiscalização e vistoria da execução dos serviços, 
e atesto dos serviços realizados e/ou das notas fiscais destes, fica como 
responsável o fiscal de contrato, nomeado por Portaria. 
 
7.5.3- As dúvidas ou esclarecimentos técnicos poderão ser encaminhados aos 
servidores indicados no item anterior. 
 
7.5.4- A fiscalização será exercida por interesse da Administração e não exclui, 
nem diminuiu a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do 
Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
 
7.5.5- Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto desta licitação, 
deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para a 
Contratante. 
 
7.6- A Contratante se reserva ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, a 
prestação do objeto, se em desacordo com as especificações e as cláusulas 
contratuais. 
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7.7- Da possibilidade de Substituição do Condutor ou do Veículo 
  
7.7.1- No caso de autorização da substituição do condutor do veículo no decorrer 
do contrato, a Contratada deverá apresentar a documentação prevista no item 
14.2.2 no mesmo prazo previsto no item 14.2, contado da data de emissão da 
autorização. 
 
7.7.2- No caso de substituição do veículo durante a execução do Contrato, fica 
a Contratada responsável pelo atendimento de todos os requisitos, prazos, 
exigências e condições contidas no Termo de Referência acerca do veículo, em 
especial quantos às exigências contidas no item 14.2.1 deste Termo de 
Referência. 
 
8. DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
8.1- O pagamento à licitante vencedora será efetuado mensalmente, após a 
prestação do serviço e condições fixadas previamente no respectivo Pregão, 
mediante apresentação de Nota Fiscal, que será emitida ao final de cada mês, 
onde serão conferidas e atestadas pelo Fiscal de Contrato da Secretaria 
Municipal de Educação de Tracuateua. 
8.2- O prazo para efetivação do pagamento será em até 30 dias após o Atesto 
do objeto, desde que não haja fator impeditivo provocado pela licitante 
vencedora. 
 
8.3- O período mínimo de faturamento será de 30 (trinta) dias, após os 
serviços, em conformidade com as solicitações da Contratante. 
 
8.4- As notas fiscais deverão ser apresentadas pela Contratada contendo, no 
mínimo, as seguintes informações: mês de referência, rota realizada, período de 
execução do serviço, valor unitário e valor total da quilometragem. 
 
8.5- Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto 
pendente a liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) 
pagamentos(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza. 
 
8.6- É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade 
de Débitos aos Tributos Federais a à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; 
Débito Municipal; Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas. 
 
9. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 



ESTADO DO PARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 
CNPJ: 01.612.999/0001-92 
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 
CNPJ: 06.073.615/0001-24 
DIREÇÃO DE ENSINO 

9 

AVENIDA: Mário Nogueira de Souza, S/N – Antiga Embrapa – Tracuateua – PA 

CEP: 68647-000 TELEFONE: (91) 98556-7887 

EMAIL: seceducacao@tracuateua.pa.gov.br                                                       

semedtracuateuapa@gmail.com 

9.1- O prazo de vigência do Instrumento Contratual a ser firmado será de 12 
meses, a partir da data de sua assinatura, e poderá ter sua vigência prorrogada 
por sucessivos períodos, observando-se o limite estabelecido no Inciso II do Art. 
57 da Lei 8.666/93, desde que demonstrado o interesse público. 
 
 
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1- A despesa decorrente da contratação do objeto desta Licitação correrá a 
conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura 
Municipal de Tracuateua – Secretaria Municipal de Educação – Dotação 
Orçamentária: 
  
 12 361 0401 2.050 – 3.3.90.39.00 
 12 361 0401 2.051 – 3.3.90.39.00 
 12 361 0401 2.053 – 3.3.90.39.00 
 12 361 0049 2.046 – 3.3.90.39.00 
 
11. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 
 
11.1- Além das obrigações resultantes da observância da Lei n° 8.666/93, são 
obrigações da Contratada: 
 
a) Assegurar a execução do objeto licitado/contratado pelo prazo fixado, 
conforme condições estipuladas na proposta apresentada em sessão e valor 
adjudicado e homologado, em perfeitas condições de execução, harmonia e 
concordância com os termos do Instrumento Convocatório do Pregão, do 
Instrumento Contratual e conforme condições e informações estipuladas no 
Termo de Referência acerca de rotas, horários e quilometragens, especificados 
conforme informações emitidas pela Secretaria Municipal de Educação e 
servidores responsáveis, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em 
relação à execução do objeto. 
 
b) Utilizar para o transporte escolar, veículos em perfeitas condições de uso, 
visto que, estarão sujeitos à fiscalização que será efetuada pela Administração 
em qualquer tempo, através do DETRAN, Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social do FUNDEB e Secretaria Municipal de Educação, por meio de 
vistorias dos veículos para verificação e comprovação das condições mecânica, 
elétrica, demais itens de funcionamento e segurança, bem como estar 
devidamente legalizado e liberado junto aos órgãos específicos para atuar no 
transporte dos alunos; 
 
c) Responsabilizar-se por qualquer infração referente à previa regularização 
e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do 
veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, 
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componentes agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, 
quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar; 
 
d) Arcar com eventuais despesas com infrações de trânsito e com toda e 
qualquer despesa provenientes de manutenção de rotina, emergencial, 
reposição e urgência e ainda com o condutor do veículo; 
 
e) Arcar com as despesas concernentes à execução do objeto, 
compreendendo custos diretos e indiretos; tributos incidentes; taxa de 
administração; materiais; serviços; encargos sociais; trabalhistas; seguro, lucro 
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do contrato; 
f) Comunicar imediatamente, e por escrito, à Administração Municipal, 
através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada durante a execução 
dos serviços de transporte escolar, para que sejam adotadas as providências de 
regularização necessária; 
 
g) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, 
encarregada de acompanhar a execução do objeto contratual, prestando 
esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas. 
 
h) Utilizar veículos que possuam os equipamentos obrigatórios previstos no 
Código de Nacional de Trânsito; 
 
i) Seguir o que dispõe a Lei Federal n° 9.503/97 (Código Nacional de 
Trânsito), em especial o disposto nos Art. 136 a 138, com relação à segurança 
no transporte de passageiros, especialmente crianças, cabendo à Contratada 
toda a responsabilidade por quaisquer tipos de acidentes; 
 
j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessário à realização do objeto contratual, até o limite de 25% 
do valor inicial do Contrato, sempre precedido de justificativa e formalizado 
através de termo de aditamento contratual. 
 
k) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à 
Contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua 
ou dos seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais 
ou legais a que estiver sujeita; 
 
l) Providenciar, na hipótese de ocorrer durante qualquer viagem, 
impossibilidade de utilização dos veículos, por motivo de defeito de qualquer 
natureza, indisponibilidade ou acidente, a imediata substituição por veículo 
similar, ou superior, que permita que os passageiros cumpram sua agenda em 
tempo hábil, sem nenhum custo adicional para a Contratante, ficando por conta 
da Contratada toda e qualquer providência a ser tomada com relação a veículos 
locados e indisponibilizados; 
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m) Manter o veículo limpo e higienizado 
 
n) Manter todas as condições de habilitação exigidas no instrumento 
convocatório do Pregão; 
 
o) Cumprir com as disposições contidas no Contrato. 
 
12.    DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
12.1- Além das obrigações resultantes da Lei 8.666/93, são obrigações da 
Contratante: 
 
a) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
 
b) Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada 
 
c) Promover o acompanhamento e a fiscalização do serviço prestado, com 
vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, 
comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam 
medidas corretivas; 
 
d) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as 
irregularidades verificadas no cumprimento do Contrato; 
 
e) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
 
f) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 
 
 
13.   DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES DOS SERVIÇOS 
 
12.1- A Administração/Contratante poderá suprimir ou acrescer o objeto do 
Contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, 
unilateralmente, de acordo com o disposto no Art. 65, I e § 1° da Lei n° 8.666/93. 
 
12.2- Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos 
no item anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre os 
contratantes. 
 
12.3- Poderá ocorrer acréscimos ou decréscimos na quilometragem das rotas, 
com alteração do valor para mais ou para menos conforme indicado na planilha 
elaborada pela Contratante, acréscimos ou supressões de rotas em razão de 
adequação promovida pela Administração nas rotas licitadas e/ou em razão das 
modificações de roteiros, extinção ou fusão de linhas de acordo com o interesse 
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da Administração, nos termos do art. 65, incisos I e II, alíneas “b” e “d” e §§ 1° e 
2° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
12.4- Caso haja necessidade, por motivos não previstos, de acréscimo ou 
supressão dos serviços, serão obedecidos os limites e demais condições 
estabelecidas em Lei, sendo: 
 
a) No caso de serviços a serem acrescidos, caberá à Contratada a 
apresentação da planilha orçamentária correspondentes às rotas; 
 
b) Os serviços a serem acrescidos ou suprimidos serão levantados e 
orçados com base nos preços unitários constantes da proposta original, sendo o 
valor dos mesmos, acrescido ou suprimido do valor total do item contratado. 
 
 
12.5- A alteração de rotas e percursos, somente poderá ocorrer por 
determinação do Contratante mediante solicitação da Contratada ou 
necessidade da Administração/Contratante após o aditivo/apostilamento do 
Contrato. 
 
 
14. DAS CONDIÇOES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1- Após a homologação da Licitação, a Autoridade competente da 
Administração, convocará a(s) adjudicatária(s) para assinatura do Contrato ou 
retirada do instrumento equivalente, que deverá responder do prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis do ato convocatório, devendo observar e cumprir as 
exigências contidas. 
 
14.2- A Contratada deverá apresentar a documentação referente ao veículo e 
ao condutor, abaixo especificada, em até 15 (quinze) dias contados da 
assinatura do contrato, sendo tal prazo prorrogável, a requerimento da 
Contratada e autorização da Contratante mediante conveniência administrativa. 
 
14.2.1- Referente aos veículos 
 
a) Apresentar Certificado de Registro e Licenciamento dos Veículos; 
b) Apresentar Comprovante de Pagamento do IPVA; 
c) Apresentar Comprovante de Pagamento do Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais causados por Veículo Automotores de Via Terrestre, ou por sua carga 
a pessoas transportadas ou não – DPVAT; 
d) Apresentar Laudo de vistoria expedido pelo DETRAN com parecer 
favorável para execução dos serviços contratados referentes aos veículos a 
serem utilizados para o Transporte Escolar; 
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e) Os veículos deverão apresentar nas laterais e na traseira pintura 
horizontal de faixa de identificação de transporte escolar na cor amarela, 
contendo a palavra ESCOLAR na cor preta, conforme legislação; 
f) Os veículos deverão ter idade de fabricação entre o ano 2005 a 2020 (15 
anos); 
g) Os veículos deverão possuir cintos de segurança em boas condições para 
todos os passageiros, bem como os demais equipamentos obrigatórios previstos 
no Código Nacional de Trânsito; 
h) Apresentar Seguro de Responsabilidade Civil Obrigatória (RCO), com 
cobertura de danos corporais e/ou materiais causados a passageiros e acidentes 
pessoais para tripulantes (condutor, acompanhante e funcionário), conforme 
norma da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) e considerando o 
disposto no art. 730 do Código Civil Brasileiro (Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro 
de 2002). O seguro deverá possuir validade igual ou superior ao prazo de 
execução do contrato, através da apólice de seguros que deverá permanecer no 
veículo utilizado para o transporte; 
i) A Contratada deverá obedecer às exigências do artigo 136 do Código de 
Trânsito Brasileiro. 
 
14.2.2- Referente aos condutores dos veículos: 
 
a) Apresentar cópia da Carteira Nacional de Habilitação-CNH, categoria “D” 
ou superior de todos os motoristas, conforme exigência para condução do 
veículo especificado para cada rota; 
b) Apresentar comprovação de curso especializado de Condutor de 
Transporte Escolar conforme Art. 138; Inciso V do Código de Trânsito Brasileiro; 
c) Apresentar comprovação de não ter cometido nenhuma infração grave e 
gravíssima, ou ainda ser reincidente em infrações médias durante os 12 (doze) 
últimos meses conforme Art. 138, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro; 
d) Apresentar Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal 
expedida na (s) localidades(s) onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos, 
relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, 
renovável a cada 5 (cinco) anos, junto ao órgão responsável pela respectiva 
concessão ou autorização, em cumprimento ao Art. 329 do Código de Trânsito 
Brasileiro; 
e) Apresentar documentos pessoais, telefones para contato e comprovante 
de endereço. 
 
14.3- Os documentos elencados neste capítulo poderão ser apresentados em 
cópia simples desde que acompanhada do original ou cópia autenticada em 
cartório ou mediante publicação em imprensa oficial. 
 
14.4- Realizada a vistoria, caso o veículo seja considerado inapto ao transporte 
escolar será concedido prazo para contratada regularizar a situação negativa, 
sendo facultado à Contratante, convocar os licitantes remanescentes, caso não 
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seja sanada a irregularidade, na ordem de classificação, para a vistoria e 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
14.5- O prazo para regularização de que trata o item anterior será fixado pela 
Secretaria Municipal de Educação, conforme a necessidade real de cada caso 
técnico. 
 
14.6- A Contratada, na vigência do Contrato será a única responsável perante 
terceiros, pelos atos praticados, excluindo a Contratante de qualquer reclamação 
e/ou indenização. 
 
14.7- Será de inteira responsabilidade da Contratada todos os seguros 
necessários, documentos pessoais do condutor de veículo (atestado de saúde, 
certificado de conclusão de curso), inclusive os relativos à responsabilidade civil 
e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados 
a seus empregados ou terceiros. 
 
14.8- A Contratada não poderá ceder ou transferir o Contrato, total ou 
parcialmente, a terceiros, sem autorização e termo firmado da Contratante, sob 
pena de rescisão e aplicação das sanções cabíveis. 
 
14.9- Todos os contatos, reclamações e penalidades serão feitos ou aplicados 
diretamente à Contratada. Sendo que em nenhum caso a Administração 
Municipal negociará com entidades representadas pela Contratada. 
 
15.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1- Ao (s) Licitante (s) poderá (ão) ser aplicada (s) a (s) sanção (ões) adiante, 
além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar 
rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções 
constantes no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 
8.666/93, conforme disposto: 
 
I –  Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal 
ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal 
assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada 
poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 
 
a) Desistência parcial da Proposta, devidamente justificada; 
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada; 
c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 
30 (dias), que não importem em prejuízo financeiro à Administração; 
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à 
Administração 
 



ESTADO DO PARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 
CNPJ: 01.612.999/0001-92 
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 
CNPJ: 06.073.615/0001-24 
DIREÇÃO DE ENSINO 

15 

AVENIDA: Mário Nogueira de Souza, S/N – Antiga Embrapa – Tracuateua – PA 

CEP: 68647-000 TELEFONE: (91) 98556-7887 

EMAIL: seceducacao@tracuateua.pa.gov.br                                                       

semedtracuateuapa@gmail.com 

I –  Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a 
Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação de dará 
nos seguintes casos: 
 
a) Por Inexecução Diária, de atraso injustificado na execução do 
Instrumento Contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos 
quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três 
décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total Contratado; 
b) Por Inexecução Parcial, de atraso injustificado na execução do 
Instrumento Contratual, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por 
cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeira ainda à possibilidade de 
rescisão unilateral; 
c) Por Inexecução Total injustificada do Instrumento Contratual: 20% (vinte 
por cento) sobre o valor total da obrigação assumida; 
d) Recusa do adjudicatário em receber o Instrumento Contratual de 05 
(cinco) dias úteis contados da data de convocação: 15% (quinze por cento) sobre 
o valor total da Proposta; 
e) Por desistência da Proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo 
justo decorrente do fato superveniente e não aceito pelo Pregoeiro no ato da 
sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da Proposta. 
 
III–  Suspensão temporária da participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração: A Aplicação da sanção de 
suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 
9° da Lei 10.520/02. Sua aplicação e dará nos seguintes casos: 
 
a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos 
previstos no art. 7° da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 
(dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta 
cometida. 
 
IV– Impedimento de licitar e contratar com este Município e 
descredenciamento do SICAF ou no sistema de cadastramento de 
fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o 
caso, de acordo com o disposto no art. 7° da Lei n° 10.520/02: 
 
a) Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da 
sua proposta; 
b) Cometer fraude fiscal; 
c) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame; 
d) Não mantiver a Proposta; 
e) Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
f) Falhar ou fraudar na execução de seu objeto; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Comportar-se de modo inidôneo. 
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V–  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, 
reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 
 
14.1.1-Para os fins do item 15.1 reputar-se-ão inidôneos atos como descritos nos 
artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93. 
 
14.2- As multas previstas no item II serão descontadas, imediato do pagamento 
devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 de 
Lei n° 8.666/93. 
 
14.3- As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 15.1, poderão ser 
aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante do 
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 
onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 
110 da Lei n° 8.666/93. 
 
14.3.1- As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a 
devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A 
notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com 
aviso de recebimento faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial 
estando, portanto, devidamente notificado. Na notificação será indicada a 
conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa 
que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 
 
14.4- A Aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará 
o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.  
 
14.5- As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 15.1 são de 
competência do Órgão Gestor, conforme caso. 
 
14.6- A sanção prevista no item V do item 15.1 é da competência de autoridade 
superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se 
devidamente justificada e aceita pela Autoridade que a aplicou.   
 
16.  DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
16.1- O objeto do Contrato, bem com os direitos e obrigações dele decorrentes, 
não poderá em nenhum pretexto ou hipótese, ser subcontratado, cedido ou 
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transferido, total ou parcialmente a terceiros, sem autorização prévia da 
Administração, por escrito, sob pena de aplicação de sanções, inclusive 
contratual. 
 
16.2.2- No caso de subcontratação, permanecerá integra e inalterada a 
responsabilidade do Contratado selecionado por meio de licitação, pelo integral 
cumprimento de todas as obrigações constantes do Edital e do Termo de 
Referência e execução do objeto contratado, como se diretamente os tivesse 
executado, não podendo opor ou transferir para a Contratante nenhuma 
exceção, restrição, alegação de descumprimento total ou parcial, que tenha em 
relação ao subcontratado ou que esta tenha contra ele. 
 
17. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
17.1- O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme 
previsto no art. n° 65 de Lei n° 8.666/93, dentre os seguintes casos: 
 
17.1.1- Unilateralmente pela Administração: 
 
a) Quando houver modificação das rotas ou das especificações para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; 
b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto nos limites permitidos pela 
Lei; 
 
17.1.2- Por acordo das partes: 
 
a) Quando conveniente à substituição de garantia de execução; 
b) Quando necessária à modificação do regime de execução do serviço, bem 
como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
c) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição 
de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro/relatório 
mensal fixado, sem a correspondente contraprestação de execução do serviço; 
d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entres 
os encargos do contratado e a retribuição da administração para justa 
remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos 
da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou 
fato do príncipe, álea econômica extraordinária e extracontratual. 
 
17.2- Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após data da 
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apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 
 
17.3- Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos 
da Contratada, a Administração/Contratante deverá restabelecer, por 
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
 
17.4- A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços 
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações 
financeiras decorrentes das condições de pagamento neles previstas, bem como 
o emprenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor 
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo podendo ser registrados por 
simples apostila, dispensado a celebração de aditamento.  
 
 
 
 
 



93420 - ESTADO DO PARA
980068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00022/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : 60, Chapada, Boa Vista, Tatu, Jacareteua, Santa Tereza, Tracuateua

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (14000)

2 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 02 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Ponta da Areia, Clemente, Flexeira.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (10000)

3 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 03 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Mimi, Icarau, Nanã, Chapada, Boa Vista, Tracuateua

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12400
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (12400)

4 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 04 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : 60, Chapada, Boa Vista, Tatu, Jacareteua, Tracuateua

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23200
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (23200)
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5 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 05 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Cariperana, Bacuri, Coeiras, 60, Chapada

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (8000)

6 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 06 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Nanã, Pinheiro, Boa Vista, Tatu, Tracuateua

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (12000)

7 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 07 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Flexeira, Clemente, Cantina, Ilha Serrada, Tatu, Santa Tereza, Tracuateua

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (10000)

8 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 08 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Mimi, Icarau, Ramal Ataíde, Pinheiro, Santo André, Apicum, Flexeira, Salinas

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10800
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (10800)

9 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Flexal, Ponta Alta, Vitoria, Peri, Santa Tereza, Campo Novo, 4 Bocas, Jurussaca, Tracuateua

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (12000)
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10 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Flexal, Ponta Alta, Vitoria, Santa Tereza, Peri.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (12000)

11 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 11 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Jacareteua, Cebola, Jurussaca, Favalinha

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15600
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (15600)

12 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Alto alegre, Anoirá dos Gamas, Estirão, Comunidade Alves e Moura, Vila Socorro, Manuel dos Santos, Vila
Fatima.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14400
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (14400)

13 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 13 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Alto alegre, Anoirá dos Gamas, Estirão, Comunidade Alves e Moura, Vila Socorro, Manuel dos Santos, Vila
Fatima.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14400
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (14400)

14 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 14 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Alto Alegre, Anoirá dos Gama

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7200
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (7200)
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15 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 15 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Alto alegre, Anoirá dos Gamas, Itabocal, Tracuateuazinho, Cajueiro da Boa Esperança, Manuel dos Santos, Vila
Fatima.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12400
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (12400)

16 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 16 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Pimenta, km 20, Escondidinho, vila Socorro.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12800
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (12800)

17 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 17 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Vila dos Cunhas, curtiçal, monteiro, ramal dos mendes, curral do meio, cupu, vila fatima.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11200
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (11200)

18 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 18 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Vila dos cunhas, curral do meio, ramal do cupu, Vila Fátima.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8800
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (8800)

19 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 19 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Alto Alegre, ramal da Eliza, ramal da Regina, ramal dos gamas, estirão, comunidade Alves e moura, vila socorro,
Manuel dos santos, vila Fátima.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17200
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (17200)
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20 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 20 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : alto alegre, almoço, Martins, cajueiro boa esperança, Manuel dos santos, vila Fátima.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9600
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (9600)

21 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 21 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : alto alegre, almoço, Martins, cajueiro boa esperança, Manuel dos santos, vila Fátima.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9600
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (9600)

22 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 22 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : alto alegre, ramal dos Alves, cajueiro boa esperança, pimenta, Tracuateuazinho, Manuel dos santos, vila Fatima.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11200
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (11200)

23 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 23 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : ainora dos gamas, alto alegre, ramal da Regina, francisquinha, ramal do gama, vila Fátima.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11600
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (11600)

24 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 24 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : alto alegre, anoira dos gamas, ramal do real, estirão, comunidade Alves e moura, vila socorro.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8400
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (8400)
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25 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 25 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : alto alegre, Anoirá dos gamas, comunidade Alves e moura, estirão, km20, vila socorro, Manuel dos santos, vila
Fátima.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13600
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (13600)

26 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 26 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : alto alegre, anoira dos gamas, itabocal, cajueiro boa esperança, manuel dos santos, vila fatima.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10400
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (10400)

27 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 27 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Arraial de são João, Poranduba, Manuel dos santos, vila Fátima.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12400
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (12400)

28 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 28 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Poranduba, açaiteua, Ouricuri, braço grande, vila Fátima.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (16000)

29 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 29 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Km 15, correte, Manuel dos santos.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9600
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (9600)
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30 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 30 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : km 14, km 15, vila socorro.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12800
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (12800)

31 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 31 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : açaiteua, caraña, lago do caraña, Tracuateua.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11200
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (11200)

32 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 32 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Lauro gato, cajueiro grande, cajueirinho, tracuá, Tracuateua.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (16000)

33 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 33 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Quatro bocas, Jurussaca, santa Tereza, tatu, ilha da madeira, rio do forno, chapada.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12350
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (12350)

34 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 34 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : 4 bocas, Jurussaca, santa Tereza, tatu, rio do forno, chapada

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18400
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (18400)
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35 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 35 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : vila dos neves, areia branca, são Mateus, Tracuateua.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9600
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (9600)

36 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 36 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : cocal, lava tudo, santa maria, pedreira da prefeitura, Tracuateua.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8800
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (8800)

37 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 37 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : cocal, lava tudo, santa maria, cigano, quanaruquara, Tracuateua.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (6000)

38 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Descrição Detalhada: ROTA 38 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação : Tracuateua, 4 bocas, Jurussaca, açaiteua, tatu, são João, ilha da madeira, ponta grossa, santa Tereza.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15850
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): TRACUATEUA/PA (15850)
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