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Processo no. 13847 12022

Modalidade:
o10t2022

Pregão Presencial Horário: ás 14H00M

Fonte dê Recurso: Tesouro
Municipal e FUNDEB

Tipo: Menor preço POR ITEM (ROTA)

Local: na Sala de Reunião da Comissão de Licitaçâo, Av. Padre Trajano, No 55, Centro,
(prédio da prefeitura municipal), Posse, Goiás

O Município de Posse, Estado de Goiás, atraves de sua Pregoeira, designado pela Portaria no

01 1, de 04 de Janeiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que às
14h00min do dia 18 do mês de Fevereiro de 2022 118102120221, na sala de Reunião da
Comissão de LicitaÇão, Av. Padre Trajano, No 55, Centro, (predio da prefeitura municipal), Posse,
Goiás, fará realizar licitação na modalidade PREGAO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO
POR ITEM (ROTA), conforme dêscrito neste Edital e seu(s) anexo(s). O procedimento licitatório
obedecerá, integralmente, à Lei Federal n.'10.52012002, e, subsidiariamente, às normas da Lei
n.o 8.666/93.

1. OBJETO

1.2 - Os serviços de transporte, ora contratado, serão prestados conforme o calendário escolar
da rede pública municipal para o exercÍcio do ano de 2O22.

2 - DA PARTICIPAÇÃO

o

Abertura: 18 de Fevereiro de 2022

I

1.1 - Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresas prestadoras de
serviços de transporte de pessoas, para atender às nêcessidades da Secretaria Municipal
de Educação de Posse para o ano letivo de 2022 nos termos da Lei 10.520102 e Lei Federal
no. 8.666/93 e suas posteriores alterações, podendo o contrato ser celebrado e aditivado por
interesse das partes contratantes.

2.1. - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento
constantes deste edital.

2.2. - Os Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentaÇão de suas propostas, sendo que o Município de Posse não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resullado do processo
licitatório.
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2.3. - A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitaçáo integral dos
termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.

2.4. - Os documêntos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicaÇão em
órgão da imprensa ofioal ou por qualquer processo de cópia autenticada ou poderão ser
autenticados pelo Pregoeiro, mediante apresentação do original.

2.5. - Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas,
apresêntar reclamações ou assinar as Atas os Licitantes credenciados, o pregoeiro e os
membros da Equipe de Apoio.

2.6. - E vedada a participação de empresas:

2.6.1. - Concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidação;

2.6.2. - Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) pela AdminisÍação pública e,
caso participe do processo licitatório, estará (ao) sujeita(s) às penalidades
previstas no Art. 97, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93;

2.6.3. - Que esteja reunida em consórcio ou coligação,

2.6.4. - Cujos sócios ou diretores pertenÇam, simultaneamente, a mais de uma
firma Licitante.

2.7. - Não poderá participar direta ou indiretamente da LicitaÇão, servidor dirigente da
Prefêitura Municipal de Posse, bem como as empresas cujos sóclos, adminisÍadores,
empregados, controladores sejam servidores da mesma.

2.8. Sobre a participação de microempresas e emprêsas de pequeno porte, nos termos
da Lei Complementar 123, de 1411212006:

2.8.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter
benefícios da Lêi Complementar n.o 123 de 14 de dezêmbro de 2006 e fizerem jus
aos benefícios, deverão apresentar, obrigatoriamente para adesão aos beneficios,
a declaração constante do Anexo lX deste Edital, junto ao crêdenciamênto.

2.8.2 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente será exigida para efeito da emissão da ordem de
fornecimento/empenho.

2.8.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida
para eíeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.

2.8.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame e emitida à adjudicação, para a regularização da
documentação.

2.8.5 - A não-regularização da documentaÇão, no prazo previsto no subitem 2.g.4,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
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3.1 - No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes, a Licitante
deverá credenciar um representante, sendo recomendável sua presenÇa com '15 (quinze) minutos
de antecedência em relação ao horáno previsto para a abertura da sessão.

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

a) documento de identidade em original ou cópia autenticada;

b) se a proponente se apresentar através de representante o mesmo deverá estar
munido de procuração que compÍove poderes, na forma da lei, pa ra Íormular ofêrtas e
lances de precos e praticar todos os dêmais atos pertinentes ao cêrtame em nome da
licitantê, devidamente acompanhada de cópia do contrato social ou estatuto devidamente
autenticado.

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 Pais, e ato de registro ou autorização para Íuncionamento expedido pelo
órgâo competente, quando a atividade assim o exigir.

e) credenciamento - Anexo-lV (fora do ênvelope)

f) declaração de atendimento aos requisitos de habilitação - Anexo Vll (fora do

g) se a licitante estiver representada por seu titular, diretor, sócio ou gêrentê,
deverá estar munido de cópia do Estatuto Social ou Contrato Social devidamente registrado e
autenticado e que lhe confira poderes expressos para exercerem direitos e assumir obrigaçóes
em decorrência de tal investidura.

3.2 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento
impedirá a intervenção da licitante no presente certame, especialmente quanto à oferta de lances
e a interposição de recursos, porém a proposta da licitante será considerada no certame, sendo
que no caso de não apresentação do contrato social ou estatuto social, a licitante deverá incluir
o documento no envelope de documentação. Caso não apresente de forma alguma o contrato
social ou estatuto social, perderá o direito de concorrer ao certame.

3.3 - A Licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha
renunciado ao direito de oferecer lances e reconer dos atos da Pregoeira.

3.4 - Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida à
participação de outras Proponentes.

3.5 - Visando o exercício da preferência prevista na Lei Complementar no 123/06, os
representantes de microempresas ou empresas de pequeno porte deveÍão apresentar
declaração elaborada de acordo com o modelo estabelecido no Anexo lll deste edital, e
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apresentada fora dos envelopes no 01 (proposta) e no 02 (documentos de habilitação),
sendo junto ao credenciamento;

4 - DA HABILITAÇÃo E PRoPoSTAS DoS LICITANTES:

4.1 - ENVELOPE PROPOSTA

4.1.1 - As propostas serão recebidas pela Comissão Permanente de Licitação, localizada no
endereço acima mencionado, no dia '18 de Fêvereiro de 2022, às 14h00min, e deverão ser
digitadas, datadas e assinadas pelos licitantes diretamente intêressados, ou por representantes
legais dos licitantes, isentas de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinha, contendo:

a) - Cabeçalho contendo todos os dados que identiÍique o licitante;
b) - Número do Pregão;
c) - Descrição do objeto da presente licitação, indicando obrigatoriamênte que

a proposta é para as linhas e roteiros especiÍicados, informando o preço unitário por quilometro
e totalizando no preÇo diário da proposta, em conformidade com as especificações do Termo de
Referência - Anexo I deste Edital;

d) - Preço unitário por quilometro rodado e total coíespondendo ao total de
quilômetros das linhas ou roteiros, em moeda corrente nacional, em algarismo, sendo que os
valores dos itens não deverão ultrapassar mais que duas casas decimais após a vírgula, apurado
à data de sua apresentaÇão, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, âlém do lucro, todas as despesas e
custos, como por exemplo: tributos de qualquer natureza e todas as dêspêsas, diretas ou
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitaÇão.

e) - Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias;

4.2 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das
condiÇões estabelecidas neste Edital e anexo(s).

4.3 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

4.4 - Deveé proposta deverá ser apresentada, ainda, em mídia digital, seguindo planilha no
formato .xlsx, padrão a ser publicado no site da prefeitura municipal de Posse, junto ao presente
edital ou obtida junto a comissão de pregão da Prefeitura Municipal de Posse.

4.4. í - Este item 4.1 , não será motivo de exclusáo ou recusa em aceitabilidade das
propostas apresentada, uma vez que visa a agilidade do processo, não sendo motivo de recusa
das propostas sua ausência.

5 - "DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO"

5.1. A licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO, os seguintes
documentos:

a) Declaração de inexistência de fato impeditivo de participação em licitaÇão de
acordo com o modelo do ANEXO V;

(À(
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b) Declaração quanto ao emprego de menor, em atendimento ao inciso XXlll, do
art. 7' da CFi88 de acordo com o modelo do ANEXO lll:

c) Declaração de inexistência de vinculo com o Poder Executivo ANEXO Vlll

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica (CNpJ);

_ e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da
Dívida Ativa da união e da Receita Federal), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei,

í) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (FGTS e INSS);

h) Certidão Negativa de inexistência de debitos inadimplidos perante a JustiÇa do
Trabalho, nos termos do Título Vll- A da Consolidacáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943." (NR);

i) Certidão Negativa de pedido de falência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, emitida no periodo de até 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a
entrega dos envelopes, ou Certidão de Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, emitida no período de ate 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a
entrega dos envelopes;

j) Comprovação de aptidão através de 01(um) Atestado de capacidade técnica,
que comprove que a emprêsa licitante tenha executado ou esteja executando contrato de
Íornecimento compatível ao objeto dessa licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado;

6 - DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

6.1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassávêis, contendo em sua parte e)derna,
além do nome da proponente e todos os dados que identifique o licitante, os seguintes dizeres:

Envelope 01 (proposta de preço)

PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE - GO
AT- PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

'PROPOSTA DE PREÇO',
PREGÃO N. I2O2

0L

li 4fil-"'t

g) Certidáo para licitaÇão pública expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca
onde se localiza a sede do licitante.
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Envelope 02 (Documentos de Habilitação)

PREFEITURA MUNICIPAL POSSE - GO
AT, PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

"DocuMENTos DE HABtLtTAÇÃo"
PREGÃo N. I2o2

RAzÃo SocIAL
ENDERE o

6.2 - A proposta de preço deverá indicar a descrição do serviço, o preço por quilômetro rodado,
o preço total do serviço por linha, a validade da proposta, bem como outras informaçóes nos
termos do Anexo ll do Edital.

6.3 - No caso da proposta ser elaborada em papêl sem o timbre da pessoa jurídica, esta deverá
apresentar o carimbo do CNPJ em todas as folhas.

6.4 - Os preÇos ofertados deverão ser lÍquidos e irreajustáveis, neles incluídos os custos e
despesas necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital.

7 - DISPOSIÇÓES GERAIS DA HABILITAÇÃO

7.1 - E facultada a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste edital, pelo
Certificado de Registro Cadastral.

7.2 -Na hipÓtese de não constar prazo de validadê nas certidões apresentadas, a AdministraÇão
aceitará como válidas as expedidas ate 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.

7.3 - Poderão os documentos ser apresentados em cópias autenticadas, ficando ainda reservado
a Pregoeira e sua equipe de apoio o direito de autênticar ou declarar a autenticidade das cópias
de documentos, mediante vista dos originais.

8 . DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:

8.'1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

8.2 - Após o credenciamento, as licitantes entregarão a pregoeira à declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo Vll, do Edital
e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

8.3 - A análise das propostas peÍa Pregoeira visará ao atendimento das condiçóes estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassiíicadas as propostas:

rl
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8.3.'l - Cujo objeto não atenda as especificaçóes, prazos e condiçôes fixados no Edital;

8.3.2 - Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes,

8.3.3 - Que apresentem preços inexeqüíveis assim considerados aqueles excessivamente acima
ou abaixo do preÇo médio encontrado pela Pregoeira.

8.4 - No tocante aos preços, as propostas sêrão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de
eventuais erros, tomando-se como corretos os preÇos unitários. As correções efetuadas serão
consideradas para apuração do valor da proposta.

8.5 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.

8.6 - As propostas não desclassiÍicadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:

8.6.1 - Seleção da proposta de menor preÇo e as demais com preços atê 10% superíores àquela;

8.6.2 - Não havendo pêlo menos 3 (três) preços na condiÇão dêfinida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menorês preços, ate o máximo de 3 (três).

8.6.3 - No caso de empate nos preÇos, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.

8.7 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

8.8 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem
de lances.

8.9 - Os lances serão ofertados pelo preço unitário de todas as linhas e roteiros, de forma que
seja mantida a conversão deste valor em preços globais como previsto no valor êstimado
constante do Termo de Referência.

8.9.1 -A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoêira, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais, sendo considerado válido o último lance verbal
ofertado.

8.10 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinar da formulação de lances, com exceção da melhor proposta.

8.11 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução
do preço.
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8.12 - Após a negociação, se houver a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.

8.13 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços dê mercado vigêntes na data da
apresentação das propostas, levando-se em conta o Termo de Referência.

8.í4 - Considerada acêitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.

8.15 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação,
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante:

8.15.1 - Substituição e apresentaÇão de documentos; ou

8.1 5.2 - VerificaÇão efetuada por meio eletrônico hábil de informações;

8.í5.3 - O saneamento de falhas previsto no item 8.í5, deverá ser feito no ato da conferência
dos documentos nêcessários à habilitaÇão.

8.16 - A verificação será certificada pela Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico.

8.16.1 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos alcançados pela veriÍlcaÇão, a licitante será inabilitada.

8.17 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame.

8.18 - Habilitada a licitante vencedora, a Pregoeira solicitará ao seu rêpresentante, que firme
declaração, constando o preço final ofertado (unitário e total) para cada item, expresso em
moeda corrente nacional, em algarismo, com apenas duas casas decimais após a vírgula e por
e).tenso, a qual integrará a Carta Proposta.

8.19 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação,
a Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condiçôes de habilitação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitávêl cujo autor atenda aos requisitos de
habilitação, caso em que será declarado vencedor.

8.20 - No caso de desclassificaÇão de todas as propostas apresentadas, a Pregoeira convocará
todas as licitantes para, no prazo de 03 (três) dias úteis, apresentarêm novas propostas
escoimadas das causas de sua desclassificação.

8.21 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e licitante
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vencedora, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio e demais
licitantes, sendo-lhes facultados este direito.

9 - Do REcuRso, DA ADJUDtcIçÃo e DA HoMoLoGAÇÃo.

9. í - No flnal da sessão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de interpor recurso, mediante registro em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe
desde .já concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentaÇão das correspondentes
razões, ficando as demais licitantes desde logo intimados parâ apresentar contra-razóes êm igual
número dê dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor.

9.3 - Não sêrão conhecidos recursos interpostos enviados vencidos os respectivos prazos legais.

9.4 - lnterposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.

9.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Pregoeira
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e a autoridade competente homologará o
procedimento.

9.6 - Os autos do procedimento permanecêrão com vista franqueada aos interessados na
Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, no prédio da Prefeitura Municipal de Posse-
GO.

10 - DOS PRAZOS, FORNECTMENTO E LOCATS DE ENTREGA DO OBJETO DA L|C|TAÇÃO.

10.1 - Os veículos objeto desta licitação deverá estar disponibilizados para execução dos
serviços imediatamênte a assinatura do contrato, mantidas as condições e discriminação
constantê destê Edital.

l1 - DAS CONDTÇOES DE RECEBTMENTO DO OBJETO

11.1 - O objeto da presente licitação será vistoriado pela Secretaria Municipal de Educação
através do seu Departamento de Transporte Escolar que atestará o cumprimento de todas as
exigências contidas no presente edital.

'l 1.2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

11.2.1 - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das pênalidades cabíveis;

11 .2.2. - na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de 72 h(setenta e duas horas), contados da
notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado;

h
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1 1 .3. - se disser respeito à modelo, capacidade de carga ou qualquer outra discriminação exigida,
determinar a regularização ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

11.4 - O recebimento do objeto será confirmado ao final de cada mês, através de medição e
relatório apresentado pela Secretaria Municipal de Educação.

í2 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

12.1 - Pela execuÇão do objeto da presente Licitação, a PREFEITURA efetuará os pagamenlos
à contratada, mediante apresentação de faturas, elaboradas conforme disciplinado pela minutâ
contratual.

12.2 - É nula e não constituirá qualquer obrigação para a PREFEITURA a execução de serviços
sem observância das condições destê Edital e do Contrato.

12.4 - Não serão pagas faturas, que contenham Íasuras, ou apresêntem descrição de serviços
em desacordo, com o edital, contrato e proposta do licitante.

12.5 - As notas íiscais/faturas que apresentarem incorreçóes serão devolvidas à Contratada e
seu vencimento ocorrerá ate 30 (Íinta) dias após a data de sua apresentaÇão válida.

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.1 - Os recursos financeiros para cobertura das despesas são os constantes na Lei
Orçamentária para o exercício de 2021, sob dotação própria.

14 - DA CONTRATAÇÃO:

14.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo
de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório, conforme Anexo
vt.

14.'1.'l - Para fins de assinatura do contrato, a vencedora deverá observar o
disposto no item 17, apresentando toda documentação, conforme exigência da lN
010/20í5 do TCM/Go no seu ert.40, §ío, inciso l.

14.2 - A adludicatária deverá no prazo de 02 (dois) dias corridos contados da data da convocaçáo,
pâra comparecer a Prefeitura Municipal de Posse, junto a Sêcrêtaria Municipal de Educação para
assinar o termo de contrato, que seguirá os ditames da Lei 8666/93 e o presente edital.

0o

t]

12.3 - O prazo dê pagamento será de '10 (dez) dias após o mês vencido, mediante a entrada da
fatura no protocolo, previamente conferida, aprovada e acompanhada da planilha de medição e
relatório da Secretaria de Educação.

q
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14.3 - O pÍazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por periodo igual ao inicialmente
estabelecido, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela AdministraÇão.

14.4 - Quando a Adjudicatária, convocada denÍo do prazo de validade de sua proposta, se
recusar a assinar o contrato, será convocada outra licitante na ordem de classificação das ofertas,
e assim sucessivamente.

14.5 - O prazo de vigência do contrato será o correspondente ao ano letivo de 2021 podendo ser
prorrogado ou rescindindo a qualquer momento.

15 - DAS SANçOES PARA O CASO DE TNAD|MpLEMENTO:

'15.'l A recusa da assinatura do Contrato e/ou inexecução total ou parcial do contrato a
Administraçáo poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções, podendo ser
cumulativas:

1 5.1 .1 Advertência;

1 5.'l .2 Multa na ordem de '10% (dez por cento), sobre o valor da proposta
adjudicatária;

15.'1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a AdministraÇão, por prazo não superior a 2 (dois) anos,

15.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniÇão

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após deconido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior,

15.1 .5 Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, enquanto esta não tenha
pago a multa imposta pela CONTRATANTE. Fica possibilitada a compensação da multa com
eventuais pagamentos que sejam devidos a empresa contratada.

16 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES.

16.1 . DA CONTRATADA.

16.'1.1 - Arcar com a remuneraÇão e os demais encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,
decorrentes da contrataÉo, além de taxas e impostos, sem qualquer ônus, para o contratante;

16.'1.2 - Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, por si e/ou
prêpostos;

fb
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16.1.3 - Deixar o veículo que cobrirá o item licitado à disposição da Administração Municipal,
durante a vigência do contrato, conforme determinaÇão da Secretaria Municipal Educação, por
sua Agencia de Transportes.

16.1.4 - Proceder, às suas expensas, a substituição do veículo Contratado que não estiverem
apropriados para prestação dos serviços, conforme solicitação da Secretaria Municipal de
Educação, por sua Agencia de Transportes.

16.1.5 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a Íiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante;

16.1.6 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitação;

í6.'1.7 - Disponibilizar motorista regularmente habilitado na categoria "D", sendo este de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, a qual deverá apresentar mensalmente, o recolhimento
junto ao INSS do motorista contratado, e prova de participação em curso de direção defensiva;

í 6.1.8 - Arcar com as manutenções necessárias ao perfeito funcionamento do objeto Contratado,
ou seja, é de obrigação da CONTRATADA, dar manutençáo preventiva e corretiva no objeto
Contratado, como pneus, lubrificantes, mecânicos e outros necessários ao regular
funcionamento.

í 6.1.9 - Fornecer o combustível necessário à prêstação de serviços ora contratada, ou seja, é de
inteira responsabilidade e obrigação da CONTRATADA o abastecimento do item Contratado, na
prestação de serviÇos à Admrnistraçâo Municipal;

16.2. DO CONTRATANTE

16.2.1 - efetuar o pagamento na Íorma e prazo previsto no instrumento contratual;

16.2.4 - a inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, Íiscais e
comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do contrato.

17 - PARA A ASSINATURA DO CONTRATO, o licitante vencedor deverá apresentar:

q

A) DOS VEíCULOS

16.2.2 - acompanhar e fiscalizar por um representante da AdminisÍação, especialmente
designado, para recebrmento, aferição da qualidade dos itens Contratados, objeto desta licitaÇão,
podendo, no entanto, a Administração inspecionar a qualidade do servrço e requerer a suspensão
no caso de imprestabilidade do objeto Contratado.

16.2.3 - solicitar a substituição do veÍculo que não este.ia apropriado para a prestaÇão dos
serviços, dêvendo a Contratada fazer a respectiva reposiçã0.
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a.a) Relação detalhada dos veículos disponíveis para a prestação dos serviços de cada ROTA,

contendo o número da linha, percurso, tipo de veiculo, ano de fabricaÇão e sua capacidade
de transporte, acompanhada de cópia autenticada do documento do veiculo disponível para
cada linha:

a.b) Os contratados se obrigam a fornecer, até 30 (trinta) dias após assinaturâ do contrato Laudo
de Vistoria dos Veículos contratados à disposição para a execução dos serviços
contratados, expedido pelo DETRAN - GO e da AGR, quando se tratar de transporte
intermunicipal, devendo os mesmos, atender a todas as exigências da legislação pertinente
ao trânsito;

a.c) contratos de locação dos veículos no caso dos veÍculos não serem de propriedade do
contratado;

b)

ba)

bb)

b.c)

DOS CONDUTORES:

Relação detalhada dos condutorês disponíveis para prestação dos serviços em cada
veículo conforme relacionado, com a cópia da CNH mínima categoria "D";
Comprovante de que o condutor não tenha comêtido nenhuma infração grave ou
gravíssima, ou sêrem reincidente em infraçóes médias durante os 12 (dozê) últimos mêsês;
Os contratados se obrigam a fornecer, até 30 (trinta) dias após assinatura do contrato o
certificado ou comprovação de treinamento para o transporte escolar, ou seja, de curso de
qualificação dos motoristas condulores promovido pelas instituições credenciadas pelo
DETRAN,

c) DA PROPOSTA FINAL

c.a) Composição detalhada dos custos unitários dos itens que compõem os preços unitário do
quilometro contratual.

í8 - DAS DTSPOS|ÇOES GERATS

í8.2 - Todos quantos participem desta licitação têm direito público subjetivo à fiel observância de
seu procedimento, regulamentado por estê Edital e pela Lei n". 10.520/2002 e subsidiariamênte
a Lêi 8.666/93.

18.3 - Qualquer pedido de esclarecimento quanto'a eventuâis dúvidas de intêrpretação do
prêsenle Edital deverá ser dirigido por êscrito, a Pregoeira, no endêreço constante no preâmbulo
deste Edital, até 02, (dois) dias anteriores à data marcada para a reunião destinada ao
recebimento dos INVÓLUCROS.

18.4 - Em não havendo pedidos de esclarecimentos, presumir-se-ão claros e precisos os termos
e condiÇóes do Edital, não se admitindo posteriores reclamações quanto à interpretação.

\

18.1 - O Pregão previsto nestê Edital será público e acessível ao público todos os atos de sêu
procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura, podendo
qualquer cidadáo acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos, sob pena de se tomarem as medidas coercitivas
cabíveis.
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18.5 - Não serão atendidas'J;r;;"" verbais ou formutadas após o prazo estabetecido no
subitem 18.3.

í8.6 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na
aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
abertura dos INVÓLUCROS de habilitaÇão.

PRE f E I I I]R À IIUIIICIPÁL OT

í8.7 - A licitante que injustificadamente se insurgir contra a decisão da Pregoeira ou autoridade
superior, quer através da interposição de recurso administrativo ou ação judicial, fica desde logo,
ciente de que acaso seja o seu pedido indeferido, será acionada, judicialmenle para reparar os
danos causados à Administração Pública de Posse.

18.8 - Qualquer modificação no Edital será divulgada pela mesma forma que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não aÍetar a formulação das propostas.

18.9 - O Prefeito Municipal de Possê poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

18.10 - Os casos omissos, assim as dúvidas, serão resolvidos e dirimidos com base na Lei n.
10.52012002 e na Lei 8.666/93

18.í1 - A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste
edital, bem como obsêrvância dos regulamentos administrativos ê normas técnicas ou legais
aplicáveis dos serviços;

18.12 - As normas disciplinadoras desta licitaçáo serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contrataçáo.

18.13 - O resultado do presente certame será divulgado no placar da Prefeitura Municipal de
Posse/GO.

18.14 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes Íicarão à
disposição para retirada na sede da Prefeitura Municipal de Posse, junto à Comissão Permanente
de Licitação, após a celebração do contrato;

I 8.I 5 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, sêrá competente o foro da Comarca dêste Município.

'18.16 - Os interessados em adquirir o edital, e eventuais dúvidas dos interessedos poderão fazê-
lo dirêtamente no endereço Av. Padre Trajano, n 55, Centro, Posse.GO.

18.17 - F azem parte intêgrante deste Edital

\

o

Anêxo l-Termo de referência;
Anexo ll- Modelo de Planilha- Proposta de Preço; (envelope proposta de preço).
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Anexo lll-Modelo de Declaração quanto ao emprêgo de menor, em cumprimento
ao disposto no inciso XXX|ll, do art. 7o da ConstituiÇão Federal; (envelope documentação).

Anexo lV-Modelo de Carta de Credenciamento; (fora do envelope).
Anexo V-Modelo de Declaração de não haver fato impeditivo de participar de

licitações; (envelope documentação).
Anexo Vl-Minuta de Contrato;
Anexo Vll - Declaração dos requisitos de habilitaçáo (fora do envelope). .

Anexo Vlll - Declaração de inexistência de vínculo empregatício com o poder
público.

Anexo lX - Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno portê.

Prefeitura Municipal de Posse, aos 03 de Fevereiro de 2022

Giovanna N Silva na
P ra
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ANEXO I

TERMo oe nereRÊHcr
í. Objeto

1.1 - Constitui objeto do presente termo, a contratação de empresa especializada
em transporte dos alunos do lnstituto Federal Goiano - Campos posse.

2. Motivação
2.1 A Prefeitura Municipal de Posse através da Secretaria Municipal dê Educação,

no sentido de viabilizar a presença dos alunos do lnstituto Federal Goiano - Campos posse,
sendo que a distância e acesso interferem no cotidiano escolar do alunado, necessita contratar
serviço de Transporte. o serviço a baixo descrito é de extrema necessidade, pois o município
não possui frota suficiente para transportar os alunos da rede municipal e tão pouco os estudantes
do lF Goiano - Campos Posse.

2.2 Contratando o serviço de transporte, será possível fornecer o transporte
adequado para todos os alunos que necessitam do mesmo, implicando diretamente na
aprendizagem e no desêmpenho escolar.

3. EspeciÍicação do Objeto
3.'l O ob eto da resente contrata está es ificado em lanilha abaixo:

ROTA DESCRTÇÃO

PERCURSO
MENSAL

(ESTTMADO 30
DIAS LETIVOS)

MERCEARIA BELA VISTA, BOMBEIRO.
COLEGIO MARIA LEITE, IGREJA 

]SAGRADA FAMILIA, MOTO 
1

FORMOSA(UEG) .ESCOLA AVAN|, ]

COLEGIO ESTADUAL JOSEFA BARBOSA,

OS PONTOS DE PERCURSO DA
PRESENTE ROTA SÃO: MORADA DO
SOL, TORRE DE TV BUENOS AIRES.
ESCOLA DR, JOAQUIM PEREIRA,
PARQUE DE EXPOSTÇÂO, BAR DO JAC|,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
ARMAZEM GO|ÁS(VALE DO
AMANHECER), COLÉGIO FRANCISCA
PINTO, COLÉGIO ARGEMIRO ANTÔNIO
DE ARAÚJO, COLÉGIO MILITAR,
COLÉGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES,
PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE,
RUBIM PNEUS. LOTEAMENTO ESTRELA
D'ALVA E BRISA DA SERRA, ATE A
INSTITUTUO FEDERAL GOIANO,
RETORNANDO A POSSE PELO MESMO
PERCUSO ATE A MORADA DO SOL.
REALIZANDO ESSA ROTA 3 VEZES POR
DtA (MATUT|NO, VESPERTTNO,
NOTURNO) TOTALIZANDO KM/DIA.

130,2 KM 3.906 km
mensais

lln
/nh-*

Fll nl\

PERCURSO
DtÁRto

I

30
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3.2 Mapa das rotas:
Rota lF

ROTA DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O IF GOIANO

PONTOS
01. MORADA DO SOL
02- TORRE DE TV BUENOS AIRES
03. ESCOLA MUL. DR. JOQUIM PREIRA DA COSTA SOBRINHO
04-ADELSoN DA LINGUtÇA pRóxrMo pAReuE DE ExpostÇÃo
05- BAR DO JACI
06- MERCADO BELA VISTA
07. QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS
08- ESCOLA MUL. MARIA LEITE DE ALMEIDA NASCIMENTO
09. IGREJA SAGRADA FAMILIA
í0- MoTo FoRMOSA (UEG)
1í- ESCOLA MUL, PROFA AVANI P. DA ROSA E SILVA
12- COLEGIO EST. JOSEFA BARBOSA VALENTE
13. SECRETARIA IVUNICIPAL DE SAÚDE
i4-ARMAZEM GoÁS ryALE Do ATVTANHACER)
í5-COLEGIO EST. FRANCISCA PINTO

,it*

x-
I

a M

:l
P-)Z

P-04 P{2

Pü]

P-12

{rl

1

P-16 p1t

9-17

c-:s

a-2§
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16. COLEGIo EST. ARGEMIRo ANTÔNIo DE ARAÚJo
17-COLÉGIO EST. DoM PRUDÊNCIo MILITAR
18- COLEGIO MUL. CASTRO ALVES
19- PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE
20- RUBIN PNEUS
21. LOTEAMENTO ESTRELA D'ALVA E BRISAS DA SERRA
22- IFGOIANO CAMPUS POSSE

DESCRIÇÃo DA RoTA
lNlClA-SE AS 6:00 DA MANHA DA MORADA DO SOL ,TORRE DE TV BUENOS A|RES,
EscoLA MUL. DR. JoAeutM PERE|RA, pAReuE DE ExpostÇÃo, BAR Do JAct,
MERCEARIA BELA VISTA, BOMBEIRO, COLEGIO MUL. MARIA LEITE, IGREJA SAGRADA
FAMTLTA, Moro FoRMosA(uEG), EScoLA MUL. AvANt, coLÉGto ESTADUAL JoSEFA
BARBoSA, SEcRETARIA MUNtctpAL oe slúoe,.aRmezÉrta ooÁqvale- oo
AMANHEcER), coLÉcto EST. FRANctscA ptNTo, coLÉGp EST. ARGEMTRô lt.trôtro
oe lRlú.ro, coLEGro EST. DoM pRuoÊncro MtLtrAR, colÉcro MUNtctpAL cAsrRo
ALVES, PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, RUBIM PNEUS, LOTEAMENTO ESTRELA
D'ALVA E BRISAS DA SERRA, ATE O INSTITUTUO FEDERAL GOIANO. RETORNANDO A
POSSE PELO MESMO PERCUSO ATE A MORADA DO SOL. REALIZANDO ESSA ROTA 3
vezEs PoR otA (MATUT|NO, VESpERTtNO, NOTURNO) TOTALTZANOO KM/D|A.

DtsrANctA pERcoRRtDA TorAL í30,2 xru otÁRtos

4 1 - A res pons" o1;, o=iffi Ji1,ff ã i'"""3]ffif :?rra ns po rte se rá d a secreta ri a
Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), através do Chefe do Departamênto de Transporte
Escolar.

4.1.1 Caberá ao Fiscal Técnico do contrato controlar os veículos e rotas executados,
assim como o número de veículos utilizados.

4.1.2 Caberá ao Fiscal Administrativo do contrato a conferéncia dos documentos
entregues pelas empresas, ao final de cada período, e encaminhar à SMF para liquidação.

4.1.3 A contratada deverá permitir aos encarregados da Íiscalização o livre acesso
em qualquer dia e horário aos veÍculos do transporte, bem como aos registros e documentos de
natureza contábil, trabalhista, social e hibutárias e às instalações utilizadas como apoio aos
serviços prestados.

4.1.4 Convem ressaltar que os discos de tacógrafo deverão permanecer arquivados
na empresa contratada, para fiscalização a qualquer tempo.

4.2 - A Contratada deverá prestar os serviços nas condiÇões e especificaÇões pré
determinadas pela contratante.

4.2.1 Não será permitido transportar passageiros outros que não sejam estudantes,
salvo acompanhantes para assistência de alunos quando comprovada a necessidade, sob
autorizaÇão expressa da SEMEC.

4.2.2 O transporte está dividido prioritariamenle por zoneamento. Os itinerários serão
permanentemente avaliados pelo município, através do fiscal técnico, o qual determinará o ponto
de partida (primeiro aluno), o percurso e o ponto de término (último aluno), bem como a decisão

o
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sobre qual itinerário irá pertencer cada aluno. Nesta tomada de decisão sempre serão
considerados: a) Etapas de Ensino ofertadas pelas Escolas,

b) Segurança: Sempre buscaremos que os alunos se desloquem no menor
itinerário possível para evitar o excesso de velocidade durante os percursos;

c) Pontualidade: da mesma forma, a busca pelo menor itinerário, colabora para
que sejam evitados os atrasos nas entregas dos alunos aos horários das aulas;

d) Economicidade: Em virtude do nosso município ter algumas localidades de
grande extensão territorial, pode tornar-se mais prático e econômrco o deslocamento de mais de
um ilinerário em uma mesma localidade.

4.2.3 O transportê noturno está dividido por locâlidade, sendo quê em alguns casos,
de acordo com a demanda no decorrer do contrato, quando houver proximidadê de um aluno do
itinerário da localidade vizinha deverá ser aproveitado o roteiro mais próximo.

4.2.4 As modificações ocorrerão a qualquer tempo, de acordo com a necessidade
identificada pela SEMEC, que fará a comunicação à contratada por escrito.

4.2.5 Nâo será permitido o acréscimo de quilometragem do percurso determinado
pêla SEt\ilEC, seja ela por conveniência dos transportadores, ou alteração do início determinado
pelo contratante, salvo autorização por escrito. os horários deverão ser rigorosamente
respeitados e cumpridos, caso ocorra atraso na execução do serviço a contratada deverá emitir
um relatório à SEMEC, justificando o motivo do mesmo, devendo ainda constar dados relevantes
como linha, motorista, escola e números de alunos transportados.

4.4 - A empresa contratada, é vedado confiar veículo a motorista que não possua
vínculo empregatício com ela, de acordo com a legislação trabalhista e previdenciária.

5. Dos Veículos
5.1 - A Contratada deverá utilizar os veículos que atendam plenamente ao disposto

no artigo 136 do crB, especialmente seus incisos lll a vll, do código de Trânsito Brasileiro,
observando em especial, as características:

lll - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura,
à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico
ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as
cores aqui indrcadas devem ser invertidas,

lV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; V -
lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira
e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira; vl - crntos de
segurança em número igual à lotação;

Vll - outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.,,
5.2 - A Contratada deverá utilizar os veÍculos que atendam plenamente ao disposto

no art. 3o da Resolução no 25412007 do CONTRAN com relaÇão à instalação do insulfilm.
5.3 - Os veículos com no máximo 15 (quinze) anos de fabrióação para os veículos

ônibus e micro-ônibus e com no máximo 10 (dez) anos de fabricação para os demais veículos,
conforme Portana art. 2' da Portaria no 72712018 do Detran Go.

5.4 - Ter capacidade mÍnima de conforme necessário for por rota. Todos os
passageiros sentados (incluindo o motorista).

5.5 - Estar segurado com cobertura total para qualquer tipo de sinistro, seguros App
(acidentês pessoais por passageiros) e RC (responsabilidade civil - danos materiais e civis).

5.6 - A conÍatâda deverá manter os veículos com manutenção mecânica preventiva
e licenciamentos atualizados.

If.l
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5.7 - A contratada fica obrigada a realizar a inspeção para a verificação dos
equipamentos obrigatórios e de seguranÇa além das condições mêcânicas, elétricas, pneus 

"latarias.
5.7.í Poderá ser exigida nova inspeção, a qualquer tempo, havendo fundada

suspeita de avaria.
5.8 - A contratada deverá manter os veÍculos limpos interna (banco, cinto de

segurança, corredor e banheiro; caso houver) e externamente (em toda a extensão da sua
carroceria), com boas condiÇões de segurança e conforto para receber os alunos.

5.9 - A contratada não poderá substituir nenhum veÍculo sem a expressa autorização
previa do Departamento de Transporte e Trânsito municipal, que avaliará sua documentação,
inspeção veicular e se as suas especificações são rigorosamente as mesmas do objeto
contratado; com a anuência do chefe do transporte escolar.

5.10 - O número de passageiros a sêrem transportados, por veículo, não poderá ser
superior ao especificado no Certificado de propriedade do mesmo.

5.1 'l - O número de veículos contratados deverá ser respeitado rigorosamente, sendo
vetado qualquer tipo de otimizaÇão por parte das empresas.

5.12 - A contratada, poderá ter seus veículos constando registrados em nome de
terceiros perante o órgão de trânsito competente, porém deverá apresentár, conjuntamente com
o CRV ou com a Nota Fiscal, lnstrumento de Cessão ou outro instrumento de natureza contratual
similar,.lavrado por escrttura pública ou em documento particular, com reconhecimento de firma;
onde fique demonstrado inequivocamente que o veículo será usado pela empresa com
exclusividade durante o período do contrato, constando ainda declaração do cedente, doador,
Iocatário, comodatário ou alienante de que estará se responsabilizando solidariamente em caso
de sinistros causados pelo veículo; Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV)
do ano em curso, comprovando atenÇão ao artigo i30 do código de Trânsito de Brasileiro.

5.13 - Para a comprovação da habilitação dos veículos será necessária a
apresentação dos documentos abaixo listados, no Departamento de Transporte e Trânsito, até s
dias úteis após a homologação do certame licitatório:

a) certificado de Registro de veículo (cRV) ou, no caso de veÍculo zero km ainda não
registrado, apresentação de Nota Fiscal. o licitante, nos casos em que o veículo constar
registrado em nome de terceiros perante o órgão de trânsito competente, deverá apresêntar,
conjuntamente com o CRV ou com a Nota Fiscal, lnstrumento de Cessão ou outro instrumento
de natureza contratual similar, lavrado por escritura pública ou em documento particular, com
reconhecimento de firma, onde fique demonstrado inequivocamente que o veículo será usado
pelo LICITANTE com exclusividade durante o período do contrato, constando ainda declaração
do cedente, doador, locatário, comodatário ou alienante de que estará se responsabilizando
solidariamente em caso de sinistros causados pelo veículo.

b) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do ano em curso,
comprovando atenÇão ao artigo 130 do Código de Trânsito de Brasileiro,

6. Cáracterísticas e Capacitação da Equipe
A empresa contratada responsabirizar-se-á pera disciprina dos seus empregados

durante a jornada de trabalho e, ainda, pela manutenção do respeito e cortesia no relacionairento
com os beneficiários do serviço e com os servidorês da prefeitura Municipal dê posse.

Cabe à empresa contratada responder integral e incondicionalmente por todos os
danos de qualquer natureza que venham a sofrer os beneficiários do serviço e seus empregados,
em razão de acidentes ou de ação, de omjssão, dolosa ou culposa, inclusive por inobseriância
de ordens e normas da contratantê.

l
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6.1 - Motoristas:
Para a comprovação da habilitação dos motoristas será necessária a apresentaÇão

dos documentos abaixo listados, no Departamento de Transporte e Trànsito, até 5 diais úteis
após a homologaÇão do certame licitatório:

a) Alvará de Folha Corrida e Certidão de Antecedentes Policiais do condutor, para
efeitos do art. 329 do Código de Trânsito Brasileiro;

b) Prontuário de lnfrações, comprovando atenção ao artigo 138, lV do Código de
Trânsito Brasileiro:

c) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo da Categoria "D" dos
condutores;

d) Comprovação de habilitação dos condutores para o transporte de alunos através
de participação em curso para condução de escolares, constando esta na Carteira Nacional de
HabilitaÇão (cNH) e/ou em certificado/diploma neste sentido, emitido pelo órgão de trânsito
competente, nos termos das Resoluções do CONTRAN.

6.2 - Monitor de transporte Escolar:

a) Ter idade superior a 18 (dezoito) anos;

b) Ser aprovado em curso específico para atuação com transporte de escolares e
monitoria,

c) Não possuir registro de Certidão Positiva do Registro de DistribuiÇão Criminal
(certidão de antecedentes criminais), relativo aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupÇão
de menores.

7. Da Estimativa dê Preço
7.1

Item DescriÇão Quant.
meses)

(í0 Unid Valor Unit Valor Total (10
meses)

Rota lF 39.060 KM 6,22 R$ 242.953,20

8. Da Gestiio do Contrato
8.1: O gestor do contrato será o Secretário Municipal de Educação e Cultura.

9. Fiscalização do Gontrato
9.'1 : O responsável pela fiscalização têcnica e administrativa do contrato será o Chefe

do Departamento de Transporte Escolar, juntamente com a equipe administrativa.

í0. Condições dê Pagamento
10.1: O pagamento será feito mediante NF que deverá ser emitida somente após a

conferencia da frequência e liberação por parte do fiscal do contrato.

íí. Vigência do Contrato
1'1 .í: O referido contrato terá vigência até 31 de dezemúo de 2022

ca
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12. Sanções Contratuais

'12.1: O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor
no momento da execução do Contrato, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária,
resguardada os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente,
nas seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cênto) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de

recusa da 'l.o colocada do item em assinar o Contrato;
c) Multa de 0,3% (zero vírgula Íês por cento) por dia de fornecimento incompleto ou

em atraso, até o máximo de 10olo (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contratação, alem do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela
beneflciária do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente;

d) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de ate 05 (cinco) anos;

12.2 - Em qualquer hipótêse de aplicação de penâlidades será assegurado ao
fornecedor o contraditório e ampla defesa.

12.3 - A aplicação das sançôes previstas neste Termo não exclui a possibilidade de
aplicação de outras, previslas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais
perdas e danos causados à AdministraÇão.

12.4 -As importâncias rêlativas a multas serão descontadas dos pagâmentos a serem
efetuados à beneficiária do Contrato, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a
cobrança judicialmente.

12.5 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis,
sejam estas administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

12.6 - Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes
CASOS:

a) greves;
b) epidemias;
c) cortes frequentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de

acesso às mesmas.

frÁ
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Posse/GO
Att. Prêgoeira e Equipe de Apoio

Proponente:
Endereço:
CNPJ/CPF n.o:

P tadêP

Validade da Proposta: _ dias
Declaramos que nos preços acima mencionados estão incluídas todas as despesas, encargos
sociais, seguros, tributos incidentes sobre o objeto licitado.

de 2021 .

Representante Legal

de

Item Descrição da Rota
Estimativa
dê Meses

Total de
Km ao

Mês

Total de
Km ao
Ano

Preço/km Preço
Total

Modêlo de
veículo
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DECLARAçÃo
(dentro do envelope)

Pregoeira e Equipe de Apoio
PreÍeitura Municipal de Posse - Go

"Declaramos para fins de licitação junto a Prefeitura Municipal de Posse,
Estado de Goiás e sob as penas da lei, não ter em nosso quadro de empregados qualquer
trabalhador menor de í6 (dezesseis) anos de idade, exceto maiores de 14 (quatorze) anos, na
condição de aprendiz. Declaramos ainda que nenhum trabalhador menor de 18 (dezoito) anos
exerce trabalho noturno, perigoso ou insalubre em nossa êmpresa,/entidade".

Atenciosamente,

de de 20

(Assinatura do representante legal do licitante)
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ANEXO IV
CARTA DE CREOENCIAMENTO

(Fora do envelope)

À
Pregoeira e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de Posse - GO

Prezados Senhores,

Pela presente fica credenciado o Senhor. (nome, qualificação
completa ê residência), portador da cédula de identidade número expedida em

---1-l pe lo para representar o licitante
(nome e êndereÇo do licitante ou consórcio licitante), inscrição no C.N.P.J. sob o número

podendo participar de todos os atos necessários, inclusive prestar
esclarêcimentos, apresentar nova proposta para desêmpate, receber notificaçóes e manifestar-
se quanto à sua desistência.

Atenciosamente,

de de 20

(Assinatura do representante legal do licitante)

Observação: Está carta deverá ser entregue a Pregoeira e Equipe de Apoio pessoalmente pelo
representante credenciado, até impreterivelmente a hora marcada para início da licitação,
prevista no presente Edital.

Á
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ldentidade R.G. n'.
da lei, que o licitante

ANEXO V
DEcLARAcÃo

(dentro do envelope)

(nome do declarante) portador da Cédula de
CPF no. _, declara. sob as penas

inscrita no CNPJ/MF sob o no

de de 20

-_:_---..:...:_, sediada _ (endereço compleÍo), até a presente data não está impedida
de participêr de licitaçôes promovidas por órgão ou Entidade pública e, ainda, que o licitante não
está sendo punido por esses órgãos, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores à data da presente declaraÇão.

Assinatura do Declarante

CARII\4BO PADRONIZADO DO CNPJ

t,
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE PRESTACAO DE
SERVICoS QUE ENTRE SI CELEBRA o MUNIciPIo DE PoSSEE-.

O MUNIC|PIO DE POSSE, Estado dê coiás, pessoâ jurídica de direito público, inscrito no CNpJ
sob o n' 01 .743.335/0001-62 com sede admi nistrativa na Avenida Padre Trajano, n'55, Centro,

osse - GO, neste ato rêpresentado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Helder Silva Bonfim
brasileiro, casado, médico, portador do RG n' 3295578 - SSp - GO e inscrito no CpF sob o n.
83944567153, residente e domiciliado neste Município, aqur denominado simplesmente
CONTRATANTE e o licitante , pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ (MF) no , representada neste ato _,

P

prof. _, portador do Rg. No
de

e CPF no , residente e domiciliado na
doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente

conlrato mediante as cláusulas e condições seguintes

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS

_ 11) A presente contrataÇão fundamenta-se na Licitação modaridade pregão
Presencial n. 03312021, homologada em _ de _ de 2021 , e na Lei Federal no 8.666, de 21
de junho de 1993 e Lei Federal 10.52012002 e suas alteraçôes posteriores.

CúUSULA SEGUNDA - Do oBJETo

2.1) Este ajuste tem por objeto a prestação de servrços para o transporte de arunos
do Ensino Fundamental matriculados na rede Muniôipal de ensino e também matriculados na
rede êstadual de ensino do Município de posse, com veículos contratados, nos trajetos
denominados rotas, sob a coordenação das Diretoras das Escolas lVlunicipais:

2.2) Vinculam-se ao presente contrato o Editar de pregão no 033/2021 e a proposta
da CONTRATADA, os quais constituem parte integrante deste insiiumento independentementê
de sua transcrição.

cúusuLA TERCE|RA - coNDtÇoES DE ExEcuÇÃo Dos sERVtÇos

31) os serviços objeto do presente contrato serão prestados no transporte de
alunos de suas residências até a êscola de destino e o retorno no término das aulas de acordo
com as rotas, localidades e períodos, distância e valores abaixo discriminadas, em veículo para
o transporte de, passageiros em perfeitas condiçóes de uso e higiene com todos os acessórios
necessáríos para a circulação em rodovias de acordo com as noinas do Detran-Go para o bom
cumprimento do presente contrato:

cúusuLA QUARTA - DAs oBRtGAÇoEs E REspoNsABtLtDADES

4.í . DA CONTRATADA:
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São obrigaÇões da CONTRATADA além de outros assumidos neste Contrato

4.1.1) Disponibilizar os veículos de acordo com as ordens de serviço emitidas
pela Secretaria de Educação, em perfeito estado dê funcionamento. não havendo
tolerância no prazo de solicitaÇão.

4.1.2) lndicar uma pessoa hábil para contato direto com o gestor, a fim de
resolver todas as questões referentes ao bom andamento dêste Contrato.

4.1.3) Substituir de imediato os veículos danificados, quando reclamados pelos
gestores do contrato.

4.1 .4) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas,
custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua oú de qualquer de
seus empregados, sublocatários e prepostos, obrigando-se, igualmente, por
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros,
quê lhe venham a ser exigidas por força de lei, iigadas ao cumprimento deste
Contrato.

4.1.5) Prestar esclarecimento à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, independente de solicitação.

4.1.6) Manter, durante toda a execução deste Contrato, as condições de
habilitação e qualificação exigidas no pregão no 033t2021 .

4.1.7\ Acatar todas as orientações do gestor deste Contrato, sujeitando_se a
mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos iolicitados e
atendendo às reclamações formuladas.

4.1.8) arcar com a remuneragão e os demais encargos trabalhistas, Íiscais e
comerciais, decorrentes da contrataÇão, alem de taxas e impostos, sem nenhum
Ônus, qualquer que seja, para o contratante;

.4.1 .9) responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros,
por si e/ou prepostos;

4.1 .1 0) O item licitado contratado deverá ficar a disposição da Secretaria
Municipal de Educação, durante a vigência do contrato, conformé detêrminação da
Secretaria Municipal dê Educação por seu Departamento de Transportes;

4.1.1í) proceder, às suas expensas, a substituição do veículo contratado que
não estiverem apropriados para prestaÇão dos serviços, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Transportes por sua Agencia dã Transportes;

4.1 .1 2) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, Áão
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
pelo Contratante;

!t
(o)
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4.1.13) Arcar com as manutenÇões necessárias ao perfeito funcionamento do
objeto Contratado, ou seja, é de obrigação da CONTRATADA, dar manutenção
preventiva e corretiva no objeto Contratado, como pneus, lubrificantes, mecânica e
outros necessários ao regular funcionamento, a serem executados externamente as
dependências da Administração Municipal, com prévio requerimento ao
Departamento de Transportes e a respectiva autorização.

4.1.14) Fornecer o combustível necessário a prestação de serviços ora
contratada, ou seja, e de inteira responsabilidade e obrigaÇão da CONTRAÍADA o
abastecimento do item Contratado, na prestação de serviços à AdministraÇão
Municipal;

4.1.í 5) Disponibilizar monitora escolar, para pleno acompanhamento da rota,
em todo o curso onde tenha alunos sendo transportados. A mesma deve

4.1.í6) A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporaÇão só serâo
admitidas quando apresentada a documentação comprobatória que justifique
quaisquer das ocorrências, e com o consentimento previo e por eicrito da
CONTRATANTE e desde que não afetem a boa execução deste Conirato.

4.2 - DAS OBR|GAÇÔES DA CONTRATANTE

4.2.'1) efetuar o pagamento na forma e prazo previsto no instrumento contratual;
4.2.2) acompanhar e fiscalizar por um representante da AdministraÇáo,

especialmente designado, a entrega, qualificação e aferição dos itens contrataàos,
objeto desta licitação, podendo, no entanto a Administração inspecionar a qualidade
do serviÇo e requerer a suspensão no caso de imprestabilidade do ob.leto Contratado;

4.2.3) devolver veículo Contratado caso não esteja apropriado para a prestação
dos serviços, devendo a Contratada fazer a respectiva reposição.

4.2.4\ Ainadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhislas,
fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

4.2.5) Elaborar o Plano de execução dos serviços, anexando Mapa do Município
com identiÍicação das regiões beneficiadas.

Emitir com antecedência as Ordens de Serviços;
Prestar informaçôes e escrarecimentos que venham a ser soricitados pera

CONTRATADA com relagão ao ob.ieto deste Contrato.

CLAUSULA QUTNTA - OA F|SCAL|ZAçÃO

5.1) A CONTRATANTE nomeia como gestor o titurar da secretaria Municipar de
Educaçáo, através do seu Departamento de Transportes com a colaboração do secretário de
Transportes, para executar a fiscalização deste Contrato, que registrará toâas as ocorrências e
as deÍiciências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CoNTRATADA.
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
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5.2) A existência e atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringe
a responsabilidade integral e exclusiva da CoNTRATADA, no que concerne a execução do objeio
ora contratado.

5.3) Tendo como Gestor deste contrato o Sr. (a)_
portaria de número /201_.

cúusull sExrA- Do pREÇo E FoRMA DE eAGAMENTo.

6.1) PREÇOS - Pelos serviços prestados, a O CONTRATANTE pagará ao
coNTRATADo (A), êm contrapartida à execução dos serviços previstos na cláusuia 7" deste
ajuste;

, nomeado (a) pela

ROTA
QUILOMETRO

DrÁRro
ESTIMADO

TOTAL
tttÊS

(ESTIMADO
21 D|AS)

VALOR
MÊS

ESTIMADO

VALOR
ESTIMADO

PARA O
CONTRATO
(5 MESES)

Valor total R$

§ 1.. - Considera-se para efeito de estimativa, 21
corresponde aos dias letivos do mês.

(vinte e um) dias mensais que

§ 2" - O CONTRATANTE reserva-se no direito de efetuar o pagamento somente dos dias
que foram executados a prêstação dos serviços ora pactuados, devidamente comprovados pela
Direção de cada Unidade Educacional.

§ 3". - Compete a Direção das Unidades Educacionais a fiscalização do cumprimento
efêtivo deste ajuste, devendo para tanto emitir relatórios mensais, comprovando a eiicácia e
periodicidade do serviço prestado.

§ 4o - O pagamento dos serviços ora pactuados de que trata o caput desta cláusula será
feito mediante a apresentação do relatório emitido pela Direção das Unidades Educacionais, até
o décimo dia útil do mês subseqüente ao vencido, no valor de R$ _ ( ), mensais.
Totalizando um valor qlobal estimado de R$ ( ), equivalent,e aos- meses
letivos.

6.2) Para execução do pagamênto de que trata esta Cláusula, a CONTRATADA deverá
fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível, em nome
da CONTRATANTE.

6.3) A nota fiscal correspondente deverá ser entregue, pela CoNTRATADA diretamente
ao gestor deste contrato, que somente atestará o fornecimento e liberará para pagamento,
quando cumpridas, todas as condiÇões pactuadas.

VALOR
UNlTÁRlo
POR KM
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6.4) Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
ela será devolvida à CoNTRATADA, pelo gestor deste contrato e o pagamento Íicará pendente
ate que sejam provrdenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á após a regularização da situaçáo ou reapresentaÇão do documento fijcal não
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

cúusula selMA - Do EeutLÍBRIo EcoNôMtco-FtNANcEtRo

7.'1) Obedecido o item 6.4 do Edital, os preÇos contratados deverão ser lÍquidos e
irreajustáveis, nêles incluídos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral do
objeto, entretanto observada a conveniência da administraÇão, na hipótese de aumento geial dos
gastos na vigência do contrato, poderão as partes restabelecêr o equilíbrio econômico-f,rnanceiro
do contrato através de termo aditivo, mantidas as condições da proposta, ressaltando quê o
percentual a ser repassado à CoNTRATANTE não poderá exceder o percentual repassado à
CONTRATADA, quando o prazo de duração do contrato exceder a um ano.

CLÁUSULA OITAVA - OO PRAZO
8.í) O prazo de vigência deste contrato compreenderá o período compreendido

entrê o dia 
-l-12021 

ate _ de _de 2021, podendo ser renovado por iguais e suscetiveis
prazos conforme art, 57 inciso ll da Lei Federal 8.666i93.

POSSE

CLAUSULA NONA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁR|A
) As despesas decorrentes desta contratação correrão a conta da seguinte
ntáraa: no

9.1
dotação orÇamê

CúUSULA DECIMA - DA REscIsÃo Do coNTRATo
10.1) Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente por parte do

CONTRATANTE, nos termos dos artigos 77 e seguintes da Lei no 8.666/93, alterada pela Lei no
8.883/94, assegurando ao coNTRATADo o direito ao devido processo legal e ao direito de
ampla defesa e contraditório, se:

10.2) A contratada não cumprir as suas obrigações contratuais.

í 0.3) Houver razões de interesse do serviço público, devidamente fundamentadas.

10.4) Poderá também ser rescindido bilatêralmente, mediante acordo firmado entre
as partes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇOES
1 1 .1) Qualquer modiflcação de forma, qualidade e quantidade (supressão ou

acréscimo), bem como prorrogação de prazo, poderá ser determinada pelo contratante, através
de termo aditivo atendido o disposto nos arts. 57 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de 1993.

11.2) DA PRORROGAÇAO - A vigência do contrato poderá ser prorrogada por
acordo entre as partes, devendo, contudo, ser justificada ê previamente autorizãda pelo
ordenador das despesas, conforme previsto no artigo 57 da Lei de LicitaÇão e contratos
Administrativos.

mh,
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11.2.1) A duração do contrato poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos
períodos até o limite previsto na Lei de LicitaÇões;

11.3) Toda alteração ou prorrogação deverá ser procedida por termo aditivo
atendido ao disposto nos arts. 57 e 65 da Lei n.8.666, de 21 de 1993.

CúuSuu oÉclrtaa SEGUNDA - DAS MULTAS
12.1) Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção ll, do Capítulo

lV da Lei no 8.666/93 a Contratada poderá incorrer nas seguintes multas:

a) 1olo (um por cento) sobre o valor global do conlrato por dia de atraso na
disposição do objeto licitado e/ou se deixar de cumprir uma das cláusulas do
respectivo contrato;

b) 10% (dez por cênto) sobre o valor do contrato, se por culpa da contratada for
o mesmo rescindido, sem prejuÍzo das perdas e danos decorrentes.

SUBCúUSULA PRIMEIRA - Os valores acima mencionados serão atualizados à epoca da
inflação contratual.

SUBCúUSULA SEGUNDA - O valor referente às multas, será dêscontado do pagamento a que
fizer jus a contratada.

SUBCúUSULA TERCEIRA - As multas prevrstas são independentes entre si podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA- Do FoRo
13.í) Fica eleito o fórum da comarca de Posse de Goiás, Estado de Goiás, com

renúncia de qualquer outro, para dirimir os eventuais litígios oriundos do presente contrato.

cúusuLA DÉctMA QUARTA - DAS DtspostçÕEs GERAts
14.1) O contrato poderá ser rescindido nos termos da cláusula nona, atendida a

conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos elencados nos artigos 77 e seguintes
da Lei no 8.666/93.

14.2) Os casos omissos, assim como as dúvidas serão rêsolvidos com base na Lei
no 8.666/93 e 10.520102, bem como o edital do Pregão Presencial n 0__)2021 , cujas normas
ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que dela não se faça menção expressa.

E por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento, em 03 (três) vias
de igual teor e forma, para os efeitos legais, perante 02 (duas) testemunhas.
Posse - GO, aos _ dias do mês de _ do ano de 2021.

Prefeito ltlunicipal

TESTEMUNHAS
CONTRATADO
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ANEXO VII
DEcLARAÇÃo DE REeutstros DE HABtLtTAçÃo

(fora do envelope)

brasileiro, empresário,
portador da cedula de identidade número _, Declara, sob as penas da lei, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que os envelopes no 1 e 2 contêm a indicaÇão
do objeto e o preço oferecido e a documentaÇão de habilitação, respectivamente.

de de 2021

(nome completo do declarante)

(no. RG do declarante).

(assinatura do declarante)
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃo DE vtNculo EMpREGATtcto coM o poDER ExEcuIVo

(dentro do envelope)

Declaramos para fins de licitação junto a Prefeitura Municipal de Posse,

Estado de Goiás e sob as penas da lei, ter conhecimento da vedação da manutenção,

aditamento ou pronogação de contrato de prestação de serviços com pessoa.lurídica que

venha a contratarem empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos

de direção e de assessoramento, de membros do poder executivo ou vinculado ao poder

Legislativo Municipal.

de de

Nome completo do declarante
No da RG do declarante
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ANEXO IX
MODELo DE DEGLARAÇÃo DE MICRoEMPRESA oU EMPRESA DE PEQUENo PoRTE

(nome da empresa) com sede na
(endereço) inscrita no

CNPJ/MF sob o n. através de seu representante
legal infra-assinado, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de
dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas, por não
se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo s 40 do referido artigo.

de de

(assinatura do representante legal)
CARIMBO DA EMPRESA

tt/ o


