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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-000 – 

União da Vitória – Paraná 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018 - PROCESSO Nº 17/2018 
 
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ZONA 
RURAL E URBANA, PARA O ANO LETIVO DE 2018, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 18h00min do dia 05/03/2018. 
 
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 06/03/2018 das 08h01min às 08h59min. 
 
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 06/03/2018 a partir das 
09h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).  
 
Outras informações podem ser obtidas no Dpto. de Compras e Licitações da Prefeitura de União da 
Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° pavimento, centro, telefones (42) 3521-
1262. 
E-MAIL: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
SITE: www.uniaodavitoria.pr.gov.br – links “Licitação” e “TRANSPARÊNCIA”. 
LOCAL: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas”. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

 
União da Vitória - PR, 15 de fevereiro de 2018. 

 
Hilton Santin Roveda 

Prefeito 
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1. PREÂMBULO 
 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA – PARANÁ, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 75.967.760/0001-71, sediada na Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, Centro, União da Vitória/PR, 
com a devida autorização do Excelentíssimo Prefeito, Hilton Santin Roveda, Ata de Posse n.º 
35/2017, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados, 
que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
TRANSPORTE ESCOLAR, ZONA RURAL E URBANA, PARA O ANO LETIVO DE 2018, conforme 
descrito no item 2 e demais condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos, obedecendo 
integralmente a Lei Municipal n.º 4363, de 04 de fevereiro de 2014, a Lei Federal n.º 10.520/2002, 
o Decreto Federal nº 3.555/2000, o Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Complementar Federal n.º 
123/2006 e alterações trazidas pela Lei Complementar 147/2014 bem como, pelas normas 
contidas nesse Edital e seus anexos, que fazem parte integrante, aplicando-se no que couber as 
disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666/93 e demais legislações específicas do objeto licitado. 
 
1.2. São pregoeiros da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR: Maria Celeste de Assunção 
Mance, matrícula n.º 1373001, Melissa Banhuk Ribeiro, matrícula n.º 1484501 e Paulo 
Marcelo Scheid, matrícula n.º 272, designados pelo Decreto Municipal n.º 02/2018, de 
15/01/2018, publicado no Diário Oficial do Município, de 16 de janeiro de 2018. 
 
1.3. O Pregão Eletrônico (recebimento das propostas, abertura e disputa de preços) será realizado 
em sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico/internet, mediante condições de segurança 
- criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias, disponível em www.bbmnetlicitacoes.com.br – 
Acesso indicativo no link “Licitações”, conforme datas e horários definidos abaixo: 
 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 18h00min do dia 05/03/2018. 
 
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 06/03/2018 das 08h01min às 08h59min. 
 
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 06/03/2018 a partir das 
09h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).  
 
 
1.4. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, até 02 
(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, mediante petição a ser 
enviada por e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br ou, ainda, protocolado no Setor de Protocolo 
Geral desta Prefeitura, localizado no andar térreo do endereço indicado no preâmbulo, limitado ao 
horário das 18h00min (dezoito horas) do último dia para impugnação. 
 
1.5. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente (Depto. Jurídico), decidirá sobre a 
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
1.6. 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. 
 
1.7. Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente serão prestados e 
considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, até 02 (dois) 
dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail: 
licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou 
esclarecimentos) serão disponibilizadas no site Oficial da Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR – www.uniaodavitoria.pr.gov.br nos links Licitações e Portal da Transparência, bem 
como no endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência de todos os interessados.  
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1.8. Formalização de Consultas:  
(informar o nº. da licitação) 
E-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
Telefone: 0xx (42) 3521-1262 
Horário de expediente: das 12h00min às 18h00min 
LOCAL: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações 
públicas”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 
 
1.9. Os atos e decisões da presente licitação serão publicados no Diário Oficial do Município de 
União da Vitória, acessível no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de União da Vitória no 
seguinte endereço: www.uniaodavitoria.pr.gov.br nos links Licitações e Portal da 
Transparência, bem como no endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência 
de todos os interessados.  
 
1.10. As comunicações dirigidas por meio eletrônico ao representante do licitante suprem, para 
todos os efeitos, o dever de comunicação por parte da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, 
ressalvadas as hipóteses previstas no inciso XII do artigo 18 da Lei Municipal nº 4363/2014, nas 
quais a publicidade será efetuada através do Diário Oficial do Município. 
 
1.11. O Edital e seus Anexos podem ser obtidos no Departamento de Licitações, localizado na 
Rua Dr. Cruz Machado n.º 205, 4º andar, no horário das 12h00min às 18h00min, nos dias úteis, e 
no site oficial da Prefeitura - www.uniaodavitoria.pr.gov.br, nos links Licitações e Portal da 
Transparência, bem como no endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência 
de todos os interessados.  
 
1.12. Compõem este Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO 01 Termo de Referência; 

ANEXO 02 Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

ANEXO 03 Modelo de Declaração de Inexistência de Empregado Menor no Quadro da 
Empresa Empregadora; 

ANEXO 04 Modelo Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do Edital; 

ANEXO 05 Modelo de Carta Proposta Final;  

ANEXO 06 Modelo de Declaração de Responsabilidade; 

ANEXO 07 Modelo de Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de 
ME/EPP;  

ANEXO 08 Ficha Técnica Descritiva/ Proposta Eletrônica; 

ANEXO 09 Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar; 

ANEXO 10 Minuta do Termo do Contrato; 

ANEXO 11 Minuta da Ata de Registro de Preços; 

ANEXO 12 Declaração contendo informações para fins de assinatura do Contrato; 

ANEXO 13 Recibo de Retirada de Edital; 

 
2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ZONA RURAL E URBANA, PARA O ANO LETIVO DE 2018, 
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E 
SEUS ANEXOS. 
 
2.2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Não será admitida a adesão à ata de 
registro de preços decorrente desta licitação. 
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2.3. As quantidades constantes do Anexo “01” são estimativas de consumo, não obrigando o 
Município à aquisição total. 
 
2.4. O Município de União da Vitória reserva-se no direito de deixar de adquirir o objeto da 
presente licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade financeira, 
sem prévio acordo com o(s) licitante(s) vencedor(es), não cabendo a este(s) qualquer tipo de 
indenização. 
 
2.5. Poderão participar da licitação as empresas do ramo de atividade compatível e pertinente ao 
objeto do presente edital; 
    

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

 
3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital para 
o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como o 
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 
disputa. 
   

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
4.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até as 18 horas do 2° (segundo) dia 
útil anterior à data fixada para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer 
cidadão ou licitante. 
 
4.2. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome 
completo do responsável, indicação da modalidade e nº do certame, a razão social da empresa, 
número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato, devendo ser protocolada 
no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de União da Vitória, no endereço indicado no 
preâmbulo, no horário das 12h00min às 18h00min, ou encaminhada através de e-mail no endereço 
eletrônico: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br. 

 
4.2.1. A impugnação, no caso de Pessoa Física, deverá ser apresentada por escrito, 
dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome completo do responsável, indicação da 
modalidade e n. º do certame, número do CPF, telefone, endereço eletrônico para 
contato, devendo ser protocolada no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, no 
endereço indicado no preâmbulo, no horário das 12h00min às 18h00min, ou encaminhada 
através de e-mail no endereço eletrônico: licitacoes@uniaodavitoria.pr.gov.br.  

 
4.3. A impugnação será julgada em até um dia útil, a contar da data do seu recebimento e a 
resposta será publicada no Diário Oficial do Município, e disponibilizada no site Oficial da Prefeitura 
- www.uniaodavitoria.pr.gov.br nos links Licitações e Portal da Transparência, bem como no 
endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência de todos os interessados.  
 
4.4. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os respectivos prazos 
legais.  
 
4.5. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
     
 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1. Poderão participar desta licitação qualquer empresa individual ou sociedade, regularmente 
estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as 
exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus anexos; 
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5.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante 
no Anexo “07” para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de 
preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto 
(Anexo 08) seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate (artigos 
44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006). 
 
5.3. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto à Bolsa Brasileira de Mercadorias, 
juntamente com o Anexo 08; 
 
5.4. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas; 
 
5.5. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela 
Administração Pública ou impedida legalmente; 
 
5.6. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, 
diretamente ou através de corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias 
por ele indicada, junto à respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.  
 
5.7. A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que 
deverá prestar os serviços consoante edital e seus anexos; 
 
5.8. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente à inscrição e credenciamento do 
licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 
documentos: 
a) Ficha técnica descritiva (PROPOSTA ELETRÔNICA), Anexo 08, com todas as especificações do 
objeto da licitação conforme item 2.1 deste edital. 
 
5.9. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa 
Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização 
dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade.  
 
5.10. Nas licitações promovidas por órgãos públicos os licitantes estarão sujeitos ao pagamento de 
taxa de utilização do Sistema Eletrônico de Licitações, nos valores de acordo com o link 
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/pages/portal/bbmnet/Pages/licitante/Taxas-de 
utilizacao.asp 
 
5.11. A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos 
custos de desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos 
ou tarifação pela prestação de serviços, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº. 10.520/2002. 
 
5.12. As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão 
negociar livremente a cobrança de outros valores a título de corretagem pelos serviços prestados. 
 

6. DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
6.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições 
do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei 
Complementar n.º 123/06, em especial quanto ao seu artigo 3º, observando-se a inocorrência de 
quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4º do mesmo artigo.  
 
6.2. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no artigo 3º da Lei Complementar 
n.º 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4º do artigo citado, 
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deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a 
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptos a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar.  
   
6.3. A declaração acima exigida deverá ser manifestada em campo próprio do sistema como 
condição de participação no pregão na qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
a fim de viabilizar a preferência e os demais benefícios previstos na Lei Complementar n.º 123/06.  
   
6.4. A sociedade que deixar de apresentar a declaração não poderá fazê-lo posteriormente. Nesse 
caso, a não apresentação da declaração importará na renúncia, pelo interessado, do tratamento 
consagrado na Lei Complementar n.º 123/06.  
   
6.6. Nos termos do artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar n.º 123/06, não poderá se 
beneficiar do tratamento jurídico diferenciado concedido às micro e pequenas empresas, para 
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica que: 

 
6.6.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  
6.6.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica 
com sede no exterior;  
6.6.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja 
sócio de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei 
Complementar n.º 123/06, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II do caput do artigo 3º da referida lei;  
6.6.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 
outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar n.º 123/06, desde que a receita 
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3º do 
referido diploma legislativo;  
6.6.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica 
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o 
inciso II do caput do artigo 3º da referida lei; 
6.6.7. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;  
6.6.8. que participe do capital de outra pessoa jurídica;  
6.6.9. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de  
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, 
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência complementar; 
6.6.10. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores;  
6.6.11. constituída sob a forma de sociedade por ações; e  
6.6.12. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do 
serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.  

   
6.7. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte contratada para a prestação de serviços 
mediante cessão de mão de obra não poderá beneficiar-se da condição de optante pelo Simples 
Nacional, salvo as exceções previstas no parágrafo 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar n.º 
123/2006.  
 

6.7.1. Uma cópia do ofício que comunica à Receita Federal a assinatura do contrato de 
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra deve ser apresentada até o 
último dia útil do mês subsequente ao da contratação, com confirmação de entrega e 
recebimento.  

            
7. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME E DOS CUSTOS DE 

OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 
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7.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital para 
o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como o 
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 
disputa. 
 
7.2. O Custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa 
Brasileira de Mercadorias, provedora do Sistema Eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização 
dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade, nos 
termos do artigo 5º, inciso III, da Lei n. º 10.520/2002;  
 
7.3. As licitantes poderão optar pelo credenciamento por intermédio de corretoras associadas ou 
diretamente no site da Bolsa. 
 

DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE 
MERCADORIAS 

 7.4. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer 
corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias ou pela própria Bolsa 
Brasileira de Mercadorias, atribuindo poderes para formular/ assistir lances de preços e praticar 
todos os demais atos e operações no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br; 

 
7.5. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do 
sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no 
Edital. 
 
7.6. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preços e 
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 
senha privativa. 

  
7.7. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa 
Brasileira de Mercadorias; 
 

 7.8. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Bolsa Brasileira de 
Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros; 
 
7.9. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico; 

 
DA PARTICIPAÇÃO 

 
7.10. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante do licitante credenciado (operador da corretora de mercadorias ou 
diretamente do licitante) e subsequente cadastramento da proposta inicial de preços, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados a data e horário limite estabelecidos.  
 
7.11. Caberá ao fornecedor 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 da desconexão do seu 
representante; 

 
7.12. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma corretora de mercadorias associada ou pelos telefones: São Paulo - SP (11) 3293- 
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0700, Curitiba - PR (41) 3320-7800, Porto Alegre - RS (51) 3216-3700 e Uberlândia-MG (34) 
3212-1433. A relação completa das corretoras de mercadorias vinculadas à Bolsa Brasileira de 
Mercadorias poderá ser obtida no site www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso corretoras. 
 

DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO PREGOEIRO 
 

7.13. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 
preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 
k) encaminhar o processo devidamente instruído, após adjudicação, à autoridade superior, visando 
a homologação e a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 
 
Esta licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a 
seleção da proposta mais vantajosa para o Município de União da Vitória – Paraná. 

 
ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 
 7.14. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da 

proposta inicial de preço, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das 
propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 

  
7.15. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
 
7.16. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde 
que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item; 
 
7.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar; 
 
7.18. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados 
ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances; 
 
7.19. ATENÇÃO: Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances 
não serão aceitos pedidos de desclassificação do licitante para o item alegando como motivo “erro 
de cotação” ou qualquer outro equívoco da mesma natureza.  
 
7.20. Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito 
pedido de desclassificação do licitante aduzindo em defesa causas, razões ou circunstâncias que 
visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante; 
 
7.21. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes no art. 7º da Lei Federal 10.520/02; 
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7.22. Estarão excluídos da aplicação das penalidades previstas no item 7.21, quando a desistência 
for decorrente de “caso fortuito” ou “força maior”. Na hipótese de incidência do caso é garantida a 
defesa prévia; 
 
7.23. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes; 
 
7.24. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 
realizados;  
 
7.25. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 
representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (Chat) 
ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão; 

 
7.26. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O 
período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem 
novos lances (FECHAMENTO RANDÔMICO); 

 
7.26.1. Devido à imprevisão de tempo extra, as empresas participantes deverão 
estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última 
hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;  

 
7.27. O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de 
menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances.  
 
7.28. O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública.  
 
7.29. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a 
sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa 
etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor; 
 
7.30. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e valor estimado para a contratação; 
 
7.31. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao 
autor da proposta ou lance de menor preço. 
 
7.32. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o 
Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o 
pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela 
administração pública. 
          

8. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA 
 
8.1. A proposta eletrônica deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio do site 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir da liberação do edital, até as 18h00min do dia 05 de 
março de 2018, horário de Brasília-DF.  
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8.2. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 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; 

 
8.2.1. No preenchimento da proposta eletrônica deverá, obrigatoriamente, ser 
encaminhada a ficha técnica descritiva, “Anexo 08”, por meio de transferência 
eletrônica de arquivo (upload) ao sistema, contendo as especificações dos serviços. A 
não inserção do referido arquivo (Anexo 08), implicará na desclassificação da 
Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta. 

 
8.3. Durante a fase de cadastro de propostas os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada.  
   
8.4. O licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra 
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.  
   
8.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste edital.  
 
8.6. Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contido na proposta, prevalecerá 
este último, e no caso de discordância entre o valor unitário e total, prevalecerá o primeiro.  
   
8.7. As propostas NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE 
PROPONENTE (tais como nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, etc.), 
sob pena de desclassificação.  
 
8.8. Na hipótese do licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte será necessária a 
informação desse regime fiscal no campo próprio da ficha técnica, sob pena do licitante 
enquadrado nessa situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, 
conforme estabelece a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
8.9. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no “Anexo 01 – Termo 
de Referência” deste edital. 
 
8.10. A validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão 
pública do Pregão.  
        

9. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
9.1. A partir das 08h01min do dia 06 de março de 2018, horário de Brasília-DF, a sessão 
pública na internet, no sítio eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, será aberta por comando 
do Pregoeiro, com a abertura e julgamento das propostas eletrônicas recebidas. Finalizada a 
análise das propostas eletrônicas, a fase de lances se iniciará às 09h00min, horário de Brasília – 
DF.  
   
9.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  
 
9.3. Cabe 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 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  
 
9.4. Aberta a sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas 
que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, sejam omissas, 
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem o 
licitante.  
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9.5. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
  
9.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances.  
9.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia 
útil subsequente, no horário estabelecido neste edital, desde que não haja comunicação do 
pregoeiro em contrário. 
                

10. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
10.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar 
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
recebimento e respectivo horário de registro e valor.  
   
10.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de 
mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.  
   
10.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 
sistema.  
   
10.4. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.  
 
10.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração.  
   
10.6. 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.  
 
10.7. O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de 
eventual diligência.  
   
10.8. Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde 
será dado prosseguimento à sessão pública. 
 
10.9. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados.  
   
10.10. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação 
expressa aos participantes no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br.  
 

11. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
11.1. A Empresa vencedora deverá enviar, juntamente com a documentação de habilitação, a 
Proposta de Preços escrita (Anexo 05), com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 
(uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa 
citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição 
Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no 
prazo estipulado no item 17.1, deste Edital; 
 

11.1.1. Na proposta final (Anexo 05) a empresa vencedora deverá apresentar a 
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readequação de cada item ao novo valor proposto, considerando, inclusive a 
possibilidade de o lote contemplar vários itens ou produtos. Ressalta-se que para isso 
deverá ser utilizado um desconto proporcional ponderado a cada item, a fim de que 
este tenha em seu valor unitário um desconto compatível com a oferta global final. 

 
11.2. Na proposta escrita, deverá conter: 
a) Nome, endereço, telefone, fax, e-mail;  
b) CNPJ e inscrição estadual;  
c) Número do Pregão Eletrônico;  
d) Descrição detalhada dos materiais cotados, em conformidade com as especificações do Anexo 
01 deste Edital; sendo obrigatório informar a marca dos itens cotados (quando couber), incluindo 
modelos e prospectos, (quando solicitado no termo de referência);  
e) Prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias a contar da data de abertura deste Pregão;  
f) Preço unitário e preço total para cada item, bem como o valor global dos itens cotados, expresso 
em algarismo e por extenso em moeda corrente nacional com duas casas decimais;  
g) Declaração expressa de que nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas 
as despesas e custos, como por exemplo: transportes, montagem/instalação, treinamento, frete e 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto da presente licitação.  
h) Agência Bancária e número da conta corrente em nome da proponente.  
 
11.3. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 
quaisquer das disposições deste edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades 
insanáveis, bem como aquelas manifestadamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que 
contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.  
 
11.4. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 
propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada material constante do 
objeto desta licitação.  
 
11.5. Após apresentação e aceitação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.  
 
11.6. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto.  
 
11.7. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do proponente das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
 
11.8 Não será admitida cotação inferior ou superior à quantidade prevista neste Edital.  
 
11.9. O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com apenas duas 
casas decimais (0,00).  
   
11.10. O Pregoeiro reserva-se o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre 
informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que 
julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.  
 
11.11. A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no 
dia de sua apresentação.  
   
11.12. A apresentação da proposta implicará:  

a) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data 
estipulada para a abertura do presente certame;  
b) Conhecimento e aceitação plena e total de todas as cláusulas e condições estabelecidas 
por este edital e seus anexos;  
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c) Conhecimento dos projetos, encargos gerais, especificações, quantitativos e condições 
para execução do objeto, sujeitando-se ao gerenciamento e fiscalização da Prefeitura 
Municipal de União da Vitória/PR.  
 

11.13. A Proposta Comercial apresentada em desacordo com este Edital ou o preenchimento 
incorreto dos itens necessários para o julgamento implicará na desclassificação. 
     

12. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 

 
12.1 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração 
constante no Anexo “07” para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta 
inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do 
objeto (Anexo 08) seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate 
(artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006). 
 
12.2. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o 
Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP.  
  

12.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte considerada empatada e mais 
bem classificada deverá ser convocada, após o término dos lances, para apresentar 
nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 5 
(cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão;  
   
12.2.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte acima indicada que 
efetivamente apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame, desde que em tempo hábil, e atenda às demais exigências previstas neste 
edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
  
12.2.3. Não ocorrendo contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte 
mais bem classificada, serão convocadas as microempresas e as empresas de pequeno 
porte remanescentes consideradas empatadas na ordem classificatória para o exercício 
do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame.  

   
12.3. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 
ao lance mais vantajoso.  
   
12.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre aquelas para 
que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.  
 
12.5. Somente se a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja dentro 
do critério de empate não ocorrer, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste edital.  
   
12.6. O disposto nos itens acima somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  
                     

13. DA NEGOCIAÇÃO 
 
13.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta 
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se 
admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital.  
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13.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes.  
                      

14. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
14.1. O critério de julgamento da presente licitação é o MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
14.2. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital nem preços ou 
vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.  
                        

15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
15.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível 
empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações 
do objeto ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.  
   
15.2. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do 
objeto.  
   
15.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.  
 
15.4. Não serão aceitas propostas com valor global superior aos estimados ou com preços 
manifestamente inexequíveis, conforme dispõe o artigo 48 da Lei Federal n.º 8.666/93.  
   
15.5. Considerar-se-á inexequível a proposta que não demonstre sua viabilidade por meio de 
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de 
mercado do objeto deste Pregão;  
   
15.6. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do parágrafo 3º do 
artigo 43 da Lei Federal n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-
se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:  

 
15.6.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;  
 
15.6.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  
 
15.6.3. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 
Administração ou com a iniciativa privada;  
 
15.6.4. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;  

 
15.6.5. Demais verificações que por ventura se fizerem necessárias.  

 
15.7. Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar 
eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.  
   
15.8. A adequação da proposta na forma dos itens anteriores não poderá acarretar majoração de 
seu valor global.  
 
15.9. Se a proposta não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a subsequente, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.  
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15.10. No julgamento das propostas, 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 os licitantes, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação.  
                        

16. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
16.1. O julgamento da Habilitação se processará na forma prevista no item 18 deste Edital, 
mediante o exame dos documentos os quais dizem respeito a: 
   
 
 

16.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA - Art. 28 da Lei Federal 8.666/93: 
 

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

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, devidamente registrados, 

em se tratando de sociedades empresárias ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
 

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

 
d. Decreto de autorização, no caso 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. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respective; 
 

f. Caso a empresa opte pelo disposto na Lei Complementar nº 123/2006, Artigos 
44° e 45°, deverá apresentar comprovação da condição de enquadramento no 
regime das microempresas e empresas de pequeno porte através da apresentação 
de um dos seguintes documentos: 
e.1 – Declaração comprovando que se enquadra na Lei Complementar 123 de 14 de 
dezembro de 2006; 
e.2 – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial ou 
e.3 – Documento oficial onde conste que a empresa está enquadrada como ME ou EPP. 

 
 

16.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA - Art. 29 da Lei Federal 8.666/93: 
 

 
a. Prova de regularidade perante a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 

mediante a apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela 
Secretaria da Receita Federal;  

 
b. Prova de inscrição do licitante no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) sendo 

microempresário individual; 
 

c. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos 
tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do 
parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições instituídas a 
título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;  
 

d. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa 
Econômica Federal – CEF;  
 

e. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais, 
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de 
Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;  
 

f. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais 
da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do licitante na 
forma da lei;  
 

g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do 
artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º 
de maio de 1943.  
 

h. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que está 
apresente alguma restrição.  
 

h.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
 
h.2. A declaração do vencedor acima referida será realizada no momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de 
regularização fiscal para a abertura da fase recursal.  
 
h.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas 
neste edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte 
aos já convocados para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, 
observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que 
atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou 
revogar a licitação.  
 

i. As certidões de comprovação da regularidade fiscal dos licitantes deverão ser apresentadas 
dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor ou, na hipótese de 
ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 (cento e oitenta) 
dias contados da data da abertura da sessão pública.  

    
 

16.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Art. 30 da Lei Federal 8.666/93: 
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a. Apresentação de 01 (um) ou mais, atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução, pela licitante, de 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, informando ainda, se 
foram cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado deverá ser 
fornecido pelas entidades, em papel timbrado, assinados e datados; 

b. Licença de autorização de viagem junto à ANTT (Agência Nacional de Transportes 
Terrestres); 

c. Comprovação de Registro da empresa e do Veículo junto ao DER/PR (Departamento de 
Estradas de Rodagem); 

d. Declaração informando Atender a todas as documentações regulamentadas nas 
Resoluções, Normas Técnicas e Legislações vigentes relacionadas com o Código de Trânsito 
Brasileiro e a ANTT; 

e. Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), conforme Art. 121 e 130 do 
Código de Trânsito Brasileiro; 

f. Documento do veículo que será disponibilizado, CRLV vigente; 
 

g. Prova de Seguro do veículo que será utilizado na prestação dos serviços objeto desta 
licitação; 
 

h. Prova de que a proponente dispõe de motorista habilitado na categoria competente para o 
veículo exigido neste edital, através de fotocópias da carteira de trabalho e carteira de 
habilitação; 
 

i. Carteira de Habilitação do(s) Condutor(es) – Mínimo Categoria “D” e Curso de Formação de 
Condutores para Transporte Coletivo de Passageiros; 
 

j. Certidão negativa do registro de distribuição criminal (do condutor) (Artigo 329 da Lei 9503 
23/09/97); 

 
16.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA - Art. 31 da Lei Federal 8.666/93: 

 
 

a. Certidão negativa expedida pelo cartório distribuidor da comarca onde está sediada a 
licitante em que conste que esta não se encontra em processo de falência ou de 
recuperação judicial; 
 

b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, 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;  
 

c. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade.  

 
16.1.4.1. Comprovação do balanço patrimonial será feita da seguinte forma: 
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a. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se 
houver, do município da sede da empresa;  

 
b. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro 

Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e 
Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial. 

 
16.1.4.2. Para fins do disposto no item 16.1.4.1, alínea “b”, as empresas que adotarem o SPED 
Contábil (Sistema Público de Escrituração Digital) deverão apresentar impressos: o arquivo da ECD 
que contenha o Balanço Patrimonial do último exercício (arquivo transmitido por meio do SPED em 
formato.txt); e o Termo de Autenticação (recibo gerado pelo SPED). 
 
16.1.4.3. Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo 
contador; 
 
16.1.4.4. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 
item mediante a apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, 
conforme o caso; 
 
16.1.4.5. As Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP), estão dispensados da 
apresentação do Balanço Patrimonial como critério de habilitação (exigência do item 16.1.4, alínea 
“b”); 
 
16.1.4.5. Por força do art. 18-A, § 1º, da LC 123/2006, considera o MEI o R$ 81.000,00 (oitenta e 
um mil reais), optante pelo Simples Nacional. Portanto, a definição de MEI se enquadra dentro da 
definição do “pequeno empresário” e, assim, está dispensado da elaboração do balanço 
patrimonial (exigência do 16.1.4, alínea “b”). 
 
Obs. As empresas abertas no exercício financeiro corrente, deverão estar com o Balanço de 
abertura publicados em jornal ou autenticação na Junta Comercial da sede ou domicilio do 
proponente. 
 

 
16.1.5. DAS DECLARAÇÕES: 

 
 

a. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as 
penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, 
parágrafo 2º da Lei n. º 8.666/93. (Anexo 02); 

 
b. Declaração do licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, 
em observância ao artigo 7º, inciso XXXIII. (Anexo 03); 

 
c. Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do Edital. (Anexo 04); 

 
d. Declaração de Responsabilidade. (Anexo 06); 

 
e. Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP. (Anexo 07); 

 
f. Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar. (Anexo 09); 

 
g. Declaração contendo informações para fins de assinatura do Contrato (Anexo 12); 
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16.1.6. DISPOSIÇÕES GERAIS REFERENTES AOS DOCUMENTOS: 

 
 
16.1.6.1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:  
 

a. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão 
sempre ser apresentados em nome da licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa 
física;  
 

b. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;  
 

c. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;  
 

d. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de 
imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.  
 

e. As certidões e/ou certificados obtidos via Internet poderão ser apresentados em originais 
ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio correspondente.  

 
f. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser firmadas 

por representante legal da empresa. 
 

g. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 
 

h. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei. 
 

i. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos 
por órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 90 dias, 
contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário estabelecida 
neste Edital. 
 

j. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado.  
 

k. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira, deverão ser devidamente 
consularizados; 

 
l. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência do 

Instrumento Contratual. 
 

m. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido 
neste Edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação 
posterior. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações 
desta seção ou não lograrem provar sua regularidade serão inabilitados. 

                       
17. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

17.1. Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Item 16 deste Edital, da empresa 
vencedora deverão ser encaminhados em vias originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo 
de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a 
proposta de preços já readequada ao seu último lance, para o endereço da Prefeitura de 
União da Vitória - Paraná, localizada na Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 4° andar – Centro – 
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União da Vitória - PR. CEP: 84.600-900 - Fone (42) 3521-1262. Pregoeiro (a): Melissa 
Banhuk Ribeiro. E-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br.  
 
NÃO HÁ NECESSIDADE DE ENVIO VIA E-MAIL E/OU FAX. 
 
17.1.1. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 
estabelecido acarretará na inabilitação da licitante, e aplicação das penalidades previstas no 
item 26 deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o 
lance subsequente; 
 
17.2. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o 
recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 17.1. Será 
informado no Chat o horário e a data exata para continuidade dos trabalhos; 
 

18. DA VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
18.1. O Pregoeiro verificará a existência de registros impeditivos da contratação no Sistema de 
Cadastro de Fornecedores do Governo Federal – SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU), disponível no Portal da 
Transparência (www.portaltransparência.gov.br/ceis) e no Cadastro Nacional de Condenações Civis 
por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio 
de consulta a ser realizada no sítio www.cnj.jus.br/improbidade_adm /consultar_requerido.php. 
Caso haja algum registro impeditivo, o licitante será excluído do certame. 
  
18.2. Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da 
documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o Pregoeiro o declarará 
vencedor. 
   
18.3. Ocorrendo a inabilitação, o Pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para 
apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de 
preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido 
pelo instrumento convocatório.  
 

19. DOS RECURSOS 
19.1. Nos termos do Art. 26 do Decreto n. º 5.450/2005, que regulamenta o pregão, na 
forma eletrônica, passada a sessão de disputa de lances e indicação do vencedor, a Pregoeira 
informará, via chat, a data e o horário em que será aberta a fase de manifestação de interposição 
de recurso; 
19.1.1. Na data e horário estipulados para a manifestação de recursos, o(a) Pregoeiro(a) abrirá 
prazo de até 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.  
19.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 
termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado 
a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor, nos termos do art. 26, §1º, do Dec. 5.450/05. 
19.1.3. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a 
ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema; 
19.1.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, 
em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde 
logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a 
correr do término do prazo da recorrente; 
19.1.5. Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos à autoridade competente e 
disponibilizados através do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias; 
19.1.6. Caso os recursos e contrarrazões de recursos não sejam disponibilizados no sistema da 
Bolsa Brasileira de Mercadorias, não serão conhecidos. 
19.1.7. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica à vista dos autos 
franqueada aos interessados. 
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19.1.8. A manifestação do recurso deverá ser, obrigatoriamente, registrada no chat, bem como 
conter a síntese das razões do recorrente; 
19.1.9. A falta de manifestação e motivação de recurso dentro do prazo concedido 
(19.1.1), importará na decadência do direito de recurso; 
 
19.2. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo(a) licitante; 
 
19.3. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo; 
 
19.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. (Art. 26, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005); 
 
19.5. Os recursos e contrarrazões deverão ser cadastrados no site da Bolsa: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e enviados em uma via original, para a Prefeitura Municipal de 
União da Vitória - Paraná, no endereço: Rua Dr. Cruz Machado, n. º 205, 4º Andar – Dep. de 
Licitações – Centro – União da Vitória – Paraná – CEP 84.600-900, Setor de Licitação. Esta via 
deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do 
representante legal para que possa ser anexada no processo. O documento deverá ser protocolado 
nesta Prefeitura (Térreo). 
 
19.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro, mediante auxílio 
Jurídico, terá até 5 (cinco) dias para:  
 

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

b. Motivadamente, reconsiderar a decisão;  
c. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;  

 
19.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
19.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a 
contratação.  
 
19.9. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 
procedimento à autoridade superior para homologação.  
 

20. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 
20.1. Após a homologação da licitação, o contrato será enviado ao licitante vencedor para 
assinatura.  
 
20.2. Farão parte da contratação, independentemente de suas transcrições, as condições 
estabelecidas neste edital e a proposta da empresa contratada.  
   
20.3. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do 
contrato, para devolvê-lo assinado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste edital.  
  
20.4. O prazo para devolução do contrato poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada da adjudicatária e aceita pela Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR.  

 
20.4.1. A pessoa que assinar o instrumento contratual deverá demonstrar que possui 
poderes para praticar o ato, mediante a apresentação de cópias autenticadas dos atos 
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constitutivos, alterações e demais documentos necessários à comprovação de seus 
poderes.  
 

20.5. Por ocasião da celebração do contrato, o licitante vencedor deverá demonstrar a regularidade 
fiscal e trabalhista (apresentando novamente os documentos exigidos no item 16.1.2) como 
condição para celebração do ajuste, devendo manter as mesmas condições de habilitação quando 
da execução do contrato.  
   
20.6. Em caso de recusa ou impossibilidade do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, executar o objeto, ou quando o mesmo não fizer a comprovação 
referida no item anterior, a Administração Pública adotará as providências cabíveis à imposição de 
sanção, bem como convocará os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, 
para, após comprovados os requisitos habilitadores e feita a negociação, contratar com a 
Administração.  
 
20.7. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 
contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 
 
20.8. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
20.8.1. Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de 
União da Vitória/PR convocará o licitante classificado em 1º lugar, para no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, assinar a Ata de Registro de Preços/Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais sanções legais aplicáveis.  
 
20.8.2. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR 
a firmar as contratações que deles possam advir, facultada a realização de licitação específica para 
a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento 
em igualdade de condições. 
 
20.8.3. A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço e Contrato quando cabível 
formalizar-se-á mediante notificação por meio eletrônico ou qualquer outro meio a critério da 
Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR. 
 
20.8.4. O prazo para assinar a Ata de Registro de Preço e/ou Contrato, poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde 
que ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR. 
 
20.8.5. Decorrido o prazo máximo da convocação do órgão sem que o(s) licitante(s) tenha 
assinado e devolvido a Ata de Registro de Preços, caracterizar-se-á formal recusa à contratação, 
podendo a Administração, a seu exclusivo juízo, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para que manifestem interesse, em igual prazo, ou, então, revogar a licitação.  
 
20.8.6. Em caso de recusa injustificada do licitante em assinar a Ata de Registro de Preço/ 
Contrato ou aceitar o instrumento equivalente dentro do prazo anteriormente estabelecido, 
sujeitar-se-á as sanções previstas no item 26 do presente edital. 
 
20.8.7. A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses.  
 
20.8.8. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, o licitante obriga-se ao fornecimento pelos preços 
nela registrados. 
20.8.9. O registro de preços poderá ser cancelado por inidoneidade superveniente ou 
comportamento irregular do licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, ou, ainda, no caso 
de substancial alteração das condições do mercado.  
 
20.8.10. Os licitantes beneficiários da Ata de Registro de Preços não poderão transferir os direitos e 
obrigações dela decorrentes a outrem. 
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20.8.11. A ata de registro de preços será gerenciada pela Secretaria Municipal de Educação.  
 
20.8.12. O registro de preços poderá ser cancelado por inidoneidade superveniente ou 
comportamento irregular do licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, ou, ainda, no caso 
de substancial alteração das condições do mercado.  
 
20.8.13. Os licitantes beneficiários da Ata de Registro de Preços não poderão transferir os direitos e 
obrigações dela decorrentes a outrem. 
 
20.8.14. O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer 
comprovação da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas 
ficais ou outro documento comprobatório dos preços de mercado.  
 
20.8.15. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o 
fornecimento do objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes 
remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os produtos, desde que os percentuais 
registrados se encontrem dentro dos praticados no mercado.  
 
20.8.16. O licitante vencedor estará obrigado a celebrar os contratos que poderão advir, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos Anexos e na própria Ata de Registro 
de Preços.  
 

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
 
20.8.17. Os preços registrados serão cancelados por razões de interesse público devidamente 
fundamentado, bem como nos casos seguintes:  

 
20.8.17.1. Pela Administração, mediante notificação direta, quando a detentora da Ata 
de Registro de Preços:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro 
de preços;  
b) não formalizar o contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável pela 
Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa do contrato;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;  
e) não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese do mesmo se tornar superior 
ao praticado no mercado;  
f) for penalizada com declaração de inidoneidade ou com suspensão temporária do 
direito de licitar e contratar com a Administração, nos termos dos incisos III e IV do 
art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93;  
g) impedida de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º da Lei 
Federal nº 10.520/02.  
14.1.1.1. O cancelamento do Registro de Preços, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, poderá ser formalizado mediante despacho da autoridade competente.  

 
20.8.18. Pela detentora da Ata de Registros de Preços quando, mediante solicitação formal, 
comprovar sua impossibilidade definitiva de cumprir exigências do instrumento convocatório.  
 
20.8.19. O cancelamento do registro de preços, não impede a Administração de aplicar as 
penalidades cabíveis à detentora da Ata de Registro de Preços, quando não aceitas as justificativas 
por ela apresentadas.  
 
20.8.20. Na hipótese do preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
praticado no mercado, a Administração deverá convocar:  
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a) a detentora da Ata de Registro de Preços para negociar a redução do preço e sua 
adequação ao do mercado, caso frustrada a negociação, liberá-la do compromisso 
assumido, respeitando-se os contratos firmados;  
 
b) os demais fornecedores que tiverem seus preços registrados, visando igual 
oportunidade de negociação.  

 
20.8.20.1. Não havendo êxito nas negociações, o preço registrado será cancelado.  
 
20.8.21. Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a 
Administração poderá:  
 
a) liberar a detentora da Ata de Registro de Preços, sem aplicação de penalidades, desde que a 
mesma apresente o requerimento antes do recebimento do pedido de fornecimento e/ou da 
assinatura do instrumento de contrato;  
 
b) convocar os demais fornecedores que tiveram seus preços registrados visando igual 
oportunidade de negociação.  
 
20.8.21.1. Não havendo êxito na negociação, a Administração deverá proceder a revogação da Ata 
de Registro de Preços. 
 

DA SUSPENSÃO DO REGISTRO 
 
20.8.22. Os preços registrados poderão ser suspensos nos casos seguintes:  
a) pela Administração, através de edital, quando por ela julgado que a detentora da Ata de 
Registro de Preços encontra-se temporariamente impossibilitada de cumprir as exigências desta 
licitação, ou ainda, por interesse administrativo, ressalvadas as contratações levadas a efeito até a 
data da decisão.  
b) pela detentora da Ata de Registro de Preços, quando mediante solicitação, comprovar 
impossibilidade temporária de cumprir as exigências estabelecidas neste edital. 
                   

21. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
21.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução dos serviços 
solicitados e a emissão da Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR, 
desde que o objeto tenha sido entregue e executado na totalidade em que foi solicitado e de 
acordo com as determinações e especificações constantes do presente Edital e Proposta da 
Contratada, após terem sido aprovados pelo setor competente do mesmo; 
 
21.2 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 
preços, bem como o número da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas 
com outros CNPJ; No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do 
processo licitatório e o número do contrato que a originou; 
 
21.3. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da Prefeitura Municipal 
de União da Vitória, os pagamentos serão liberados; 
 
21.4. Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de depósito Bancário em 
conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da 
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 
 
21.5. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu 
vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida; 
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21.6. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e 
Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente; 
 
21.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, 
sem que isso gere direito a qualquer compensação; 
 
21.8. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de 
União da Vitória/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração 
se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 
mediante a aplicação das seguintes fórmulas:  
   

I = (TX / 100) / 365  
  EM = I x N x VP, onde:  
  I = Índice de atualização financeira;  
  TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
  EM = Encargos moratórios;  
  N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;  
  VP = Valor da parcela em atraso.  
   
21.9. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR fará as retenções de acordo com a legislação 
vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.  
        

22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
22.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 2.020.3390.33 - 1000 - 175/2018   -   MANUTENCAO SERV TRANSPORTE 
ESCOLAR 2.020.3390.33 - 1104 - 176/2018   -   MANUTENCAO SERV TRANSPORTE 
ESCOLAR 2.020.3390.39 - 1124 - 180/2018   -   MANUTENCAO SERV TRANSPORTE 
ESCOLAR 2.020.3390.39 - 1107 - 179/2018   -   MANUTENCAO SERV TRANSPORTE 
ESCOLAR 2.020.3390.33 - 1107 - 177/2018   -   MANUTENCAO SERV TRANSPORTE 
ESCOLAR  do Orçamento próprio da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR. 
 

23.  DO REAJUSTE E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

 
23.1. O preço é fixo e irreajustável. 

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

 
24.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 
de Referência – Anexo “01”. 
 

25.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

 
25.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência 
– Anexo “01”. 
             

26. DAS SANÇÕES 
 
26.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato, apresentar documentação falsa, deixar de entregar os documentos exigidos no certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, 
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ficará impedido de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.  
   
26.2. Se decorrerem 5 (cinco) dias úteis da convocação do órgão sem que o licitante vencedor 
tenha assinado e devolvido o contrato, caracterizar-se-á formal recusa à contratação, podendo a 
Administração, a seu exclusivo juízo, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para que manifestem interesse, em igual prazo e nas condições propostas pelo 
licitante vencedor, ou, então, revogar a licitação.  
 
26.3. Caberá multa compensatória de até 20% (vinte por cento), a ser calculada sobre o valor total 
da proposta, no caso de ocorrer recusa à contratação pelo licitante, sem prejuízo das demais 
sanções administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da 
recusa.  

 
26.3.1. Nesta hipótese, após apuração efetuada através de processo administrativo, e 
não ocorrendo o pagamento perante a Administração, o valor da multa aplicada será 
inscrito na "Dívida Ativa", para cobrança judicial.  
 

26.4. A multa poderá ser aplicada juntamente com a sanção de impedimento ou declaração de 
inidoneidade.  
 
26.5. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no contrato. 
                  

27. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 
 
27.1. Fica assegurada à Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR o direito de revogar a licitação 
por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou 
anulá-la em virtude de vício insanável.  
   
27.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos 
atos que diretamente dele dependam.  
 
27.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 
indicará expressamente os atos a que ela se estende.  
   
27.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.  
   
27.5. A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o 
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.  
 
27.6. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos 
demais interessados.  
  
27.7. A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado.  
   
27.8. A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal. 
                       

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
28.1. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de seus 
documentos de habilitação, e a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR não será, em nenhum 
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório.  
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28.2. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
 
28.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização 
da sessão pública.  
 
28.4. Na contagem dos prazos constantes do presente edital, observar-se-á o disposto no artigo 
110 da Lei n.º 8.666/93, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento.  
 
28.5. 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.  
28.6. O Pregoeiro não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste Edital 
obtidas por meio de terceiros.  
 
28.7 Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo 
Pregoeiro.  
   
28.8. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá, com base na legislação 
vigente.  
   
28.9. No julgamento das propostas e da habilitação o Pregoeiro poderá relevar omissões 
puramente formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo 
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo.  
   
28.10. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos 
licitantes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos 
que o integram.  
   
28.11. Ao Pregoeiro são reconhecidas as atribuições e poderes constantes do artigo 4º da Lei 
Municipal n.º 4363/2014.  
   
28.12. Fica eleito o Foro da cidade de União da Vitória, para solucionar eventuais litígios, afastado 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 

União da Vitória, 15 de fevereiro de 2018. 
 

HILTON SANTIN ROVEDA 
Prefeito Municipal de União da Vitória 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018 – PROCESSO Nº 17/2018 

 
ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
1.1 - Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei Municipal n.º 
4363 de 04 de fevereiro de 2014, Lei Federal n.º 10.520, Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 
2000, e subsidiariamente, na Lei Federal n.º 8.666/93, e nas demais normas legais e 
regulamentares. 
  
2. DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente licitação: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ZONA RURAL E URBANA, PARA O ANO LETIVO DE 2018, 
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E 
SEUS ANEXOS. 
  
3. DA JUSTIFICATIVA  
3.1. A contratação se faz necessária uma vez que o Poder Público Municipal realiza o transporte 
dos alunos residentes na Zona Rural e Urbana, visto que, no momento, o Município não dispõe de 
veículos próprios em número suficientes para atender toda a demanda. 
 
4. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS/ PREÇO DE REFERÊNCIA: 
 
Item Nome da Linha Veículo Previsão 

de 
Km/Dia 

Previsão 
de Km 
Anual 

Valor 
Máximo 
do Km 

Valor 
Máximo 
Anual 

1 
 

Rota 
nº 01 

 
 

Correntes/Centro 

Ônibus 
com 

capacidade 
para 33 

passageiros 

 
 

146 Km 

 
 

35.000 
Km 

 
 

R$ 5,95 

 
 

R$ 
208.250,00 

2 
 

Rota 
nº 02 

 
 

Rio Vermelho/ 
Aparecida 

Ônibus 
com 

capacidade 
para 28 

passageiros 

 
 

84 Km 

 
 

20.200 
Km 

 
 

R$ 5,95 

 
 

R$ 
120.190,00 

3 
 

Rota 
nº 03 

 
Rio 

Vermelho/Estado 

Ônibus 
com 

capacidade 
para 28 

passageiros 

 
70 Km 

 
16.800 

Km 

 
R$ 5,95  

 
R$ 

99.960,00 

4 
 

Rota 
nº 04 

 
Rio 

Vermelho/Município 

Ônibus 
com 

capacidade 
para 28 

passageiros 

 
90 Km 

 
21.600 

Km 

 
R$ 5,95 

 
R$ 

128.520,00 

 
A DISPUTA SERÁ REALIZADA PELO VALOR UNITÁRIO DO QUILÔMETRO; 
 
5. DOS ITINERÁRIOS E LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. Dos itinerários: 
 
ITEM n.º 01: 
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Rota 01 – Correntes/Centro - Saindo de União da Vitória/Vila Zulmira/Correntes/ Acardi/Escola 
Guia Lopes/Escola/Escola Dille Testi Capriglione/Colégio Pedro Stelmachuk/Escola Davi 
Carneiro/Colégio Túlio de França/Escola Clementina Lona Costa/Escola Vitória Fernandes. Estima-
se em 146 (Cento e quarenta e seis) quilômetros o percurso a ser percorrido diariamente, durante 
cinco dias por semana (segunda a sexta-feira), no período matutino e vespertino. A quilometragem 
estimada é de 35.000 (Trinta e cinco mil) quilômetros. 
 
Obs.: O veículo a ser utilizado não poderá ter ano de fabricação inferior a 2004, possuir capacidade 
mínima de 33 passageiros sentados e deverá ser mantido em ótimo estado de limpeza, 
conservação e manutenção, em especial nos itens referentes à segurança. 
 
ITEM N.º 02: 
Rota 02 – Rio Vermelho/Aparecida - Saindo de União da Vitória/Clinica HJ/Aparecida/Rio 
Vermelho/Escola Manoel Ribas. Estima-se em 84 (oitenta e quatro) quilômetros o percurso a ser 
percorrido diariamente, durante cinco dias por semana (segunda a sexta-feira), no período 
intermediário. A quilometragem estimada é de 20.200 (vinte mil e duzentos) quilômetros. 
 
Obs.1: O veículo a ser utilizado não poderá ter ano de fabricação inferior a 2004, possuir 
capacidade mínima de 28 passageiros sentados e deverá ser mantido em ótimo estado de limpeza, 
conservação e manutenção, em especial nos itens referentes à segurança. 
 
Obs.2: As rotas 01 e 02 podem ser realizadas com o mesmo veículo, visto que a rota 02 
deve ser realizada no período intermediário, ou seja, das 8h às 9h da manhã, das 15h às 
16h. 
 
ITEM N.º 03: 
Rota 03 – Rio Vermelho/Estado - Saindo de União da Vitória/Linha Macacos/Linha Vermelhinho. 
Estima-se em 70 (setenta) quilômetros o percurso a ser percorrido diariamente, durante cinco dias 
por semana (segunda a sexta-feira), no período matutino e vespertino. A quilometragem estimada 
é de 16.800 (dezesseis mil e oitocentos) quilômetros. 
 
Obs.: O veículo a ser utilizado não poderá ter ano de fabricação inferior a 2004, possuir capacidade 
mínima de 28 passageiros sentados e deverá ser mantido em ótimo estado de limpeza, 
conservação e manutenção, em especial nos itens referentes à segurança. 
 
ITEM N.º 04: 
Rota 04 – Rio Vermelho/Município - Saindo de União da Vitória/Linha Vermelhinho/Linha 
Macacos/Capimar/São José/Ipê Compensados. Estima-se em 90 (noventa) quilômetros o percurso 
a ser percorrido diariamente, durante cinco dias por semana (segunda a sexta-feira), no período 
intermediário. A quilometragem estimada é de 21.600 (vinte e um mil e seiscentos) quilômetros. 
 
Obs.1: O veículo a ser utilizado não poderá ter ano de fabricação inferior a 2004, possuir 
capacidade mínima de 28 passageiros sentados e deverá ser mantido em ótimo estado de limpeza, 
conservação e manutenção, em especial nos itens referentes à segurança. 
 
Obs.2: As rotas 03 e 04 podem ser realizadas com o mesmo veículo, visto que a rota 04 
deve ser realizada no período intermediário, ou seja, das 8h às 9h da manhã, das 15h às 
16h. 
 
6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DOS PRAZOS E DA FISCALIZAÇÃO 
6.1. Os serviços deverão ser executados de forma parcelada e diária, conforme cronograma letivo 
entregue pela Secretaria Municipal de Educação; 
 
6.2. O licitante Contratado compromete-se a disponibilizar escritório na cidade de União da 
Vitória/PR ou Porto União/SC (Cidades Gêmeas) a fim facilitar o processo de gerenciamento e 
melhor atendimento aos Munícipes; 
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6.3. O licitante contratado deverá efetuar o percurso rigorosamente dentro da velocidade permitida 
pelo Novo Código Brasileiro de Trânsito que assegure a máxima comodidade e conforto, visando a 
total segurança dos alunos.  
6.4. O licitante contratado será inteiramente responsável pelas despesas com combustível, óleos, 
peças de reposição, consertos e outros gastos com o veículo, funcionários, encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais, tributários e contratuais, indenizações por acidentes do trabalho, incluindo-
se despesas médicas e hospitalares, mortes, bem como pelos danos causados diretamente à 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, incidentes sobre os serviços, 
qualquer sinistro que por ventura ocorrer, tanto material quanto físico será de inteira 
responsabilidade do licitante vencedor. 
 
6.5. Na execução do objeto da presente licitação o licitante contratado responsabilizar-se-á para 
que o veículo e o condutor estejam de acordo com as exigências do Código de Trânsito Nacional e 
demais dispositivos legais pertinentes.  
 
6.6. No caso do licitante contratado, ter a necessidade de designar ou substituir condutor, este 
deverá apresentá-lo por escrito à Secretaria Municipal de Administração, juntamente com a 
documentação comprovando atender todas as normas deste Edital e do disposto da Lei n.º 9.503 
de 23/09/97, artigo 138. 
 
6.7. Os veículos deverão ser vistoriados duas vezes ao ano (semestralmente); 
 
6.8. O licitante contratado deverá prestar quaisquer tipos de informações ou esclarecimentos 
solicitados pela Prefeitura Municipal relacionados à execução dos serviços, levando ao 
conhecimento da Secretaria Municipal de Educação qualquer alteração pertinente às suas 
atribuições, por mais simples que seja o fato novo. 
 
6.9. O licitante contratado se obriga a aceitar modificações e/ou alterações nos percursos ora 
licitados.  
 
6.10. O licitante contratado se obriga a substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
após ser constatado o problema, o veículo que venha a ser danificado, e providenciar 
imediatamente o transporte dos estudantes, caso o defeito ou qualquer tipo de problema ocorra 
durante a execução do serviço. 
 
6.11. É vedado a transferência do objeto/linha sob qualquer forma a terceiros, e, caso ocorra a 
transferência, o contrato será rescindido na forma da lei, com a aplicação das penalidades cabíveis. 
 
6.12. A Prefeitura Municipal de União da Vitória, através de representante, exercerá a fiscalização 
do recebimento, e registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatório, cuja cópia 
será encaminhada ao(à) licitante vencedor(a), objetivando a correção das irregularidades 
apontadas. A fiscalização da Administração em nada restringe a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do Contrato.  

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

 
6.14. O motorista terá que preencher diariamente uma planilha onde constará a saída e chegada 
do veículo com sua quilometragem rodada, que será supervisionada pelo fiscal responsável; 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES  
7.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
b. Verificar minuciosamente o prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo;  



 

ESTADO  DO  PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos      
Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
CNPJ 75.967.760/0001-71     
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

 

 

Secretaria Municipal de Educação 
Edital de Pregão Eletrônico nº 11/2018 – Processo nº 17/2018 

 
 

31 

“Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.” Salmos 91:2 

c. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

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

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

f. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 
g. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem 

exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção. 
 
7.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Edital, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados.  
7.1.2. A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior 
a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 
 
7.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

a. Assumir inteira responsabilidade pelo efetivo cumprimento do objeto licitado e efetuá-lo de 
acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções deste Edital e seus 
anexos, com o fornecimento de pessoal, material, equipamentos e outros itens que se 
fizerem necessários ao fiel cumprimento do mesmo; 

b. Cumprir a legislação vigente referente à transportes de passageiros, independente de estar 
mencionado neste Edital; 

c. Obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores e manter atualizados 
os registros junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, ao Departamento 
de Estradas de Rodagem – DER/PR e aos demais órgãos indispensáveis ao fiel 
cumprimento do objeto deste Contrato; 

d. Arcar com todas as despesas, custos com veículos, motorista, combustível, taxas, seguros, 
pedágios, encargos e outros decorrentes do fornecimento do objeto; 

e. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, e atender 
prontamente todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços prestados, bem 
como as exigências inerentes ao objeto deste Contrato, sem que disso decorra qualquer 
ônus para a Prefeitura; 

f. É vedado ao Licitante Vencedor subcontratar outra Empresa para execução do objeto deste 
Pregão Eletrônico; 

g. Responder pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, garantindo segurança total do 
transporte e manter seguro contra riscos de responsabilidade civil para passageiros e 
terceiros; 

h. Na hipótese de problemas com o veículo durante o trajeto, a empresa transportadora é 
responsável pela substituição imediata do mesmo e condução dos alunos, de forma segura 
ao seu destino, cuja situação deve ser prontamente reportada a Secretaria responsável 
para conhecimento; 

i. Apresentar relatório detalhado com especificação dos valores, quilometragem e 
discriminação dos serviços prestados; 

j. Observar itinerários e programas de horários aprovados pelo Município de União da Vitória 
– PR (Secretaria Municipal de Educação); 

k. Manter, durante toda execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 
licitação; 

 
7.3. DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AO VEÍCULO  
7.3.1. Os veículos utilizados no transporte além dos requisitos previstos na legislação 
federal, deverão sujeitar-se ao seguinte:  

 
a. Registro como veículo de passageiros; 
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b. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 
c. Cintos de segurança em número igual à lotação;  
d. Extintor de incêndio, obedecidas às normas do CONTRAN; 
e. Os veículos a serem utilizados não poderão ter ano de fabricação inferior a 2004 e deverão 

ser mantidos em ótimo estado de limpeza, conservação e manutenção, em especial nos 
itens referentes à segurança; 

f. Comprovante do pagamento do seguro obrigatório do(s) veículo(s) a ser(em) utilizado(s) 
na prestação de serviço de transporte; 

g. Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN; 
h. Empresa deverá manter cadastro dos escolares/alunos que transporta contendo: nome da 

criança, nome dos pais, endereço residencial completo, endereço comercial do pai e mãe 
ou responsável legal. 

7.4. DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AO CONDUTOR  
7.4.1. Apresentar documentação que ateste o cumprimento pelo motorista, que efetuará 
o serviço, das exigências previstas no Artigo 138, do Código de Trânsito Brasileiro - Lei 
9.503, de 23 de setembro de 1997, ou seja:  

a. Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;  
b. Ser habilitado na categoria D (inciso I, art. 143 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 

1997);  
c. Não ter cometido infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias 

durante os doze últimos meses;  
d. Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN (inciso 

IV, Art. 145, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e art. 33 da Resolução nº 168, 
de 14 de dezembro de 2004, atualizada do CONTRAN). Por igual, deverá apresentar a 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – dos motoristas, devidamente anotada 
pela licitante, ou Ficha de Registro de Empregado – RE, devidamente registrada no 
Ministério do Trabalho, ou, ainda, contrato social e último aditivo, se houver, caso o 
motorista seja sócio;  

e. Apresentar documentação que atenda o Artigo nº 329, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro.  

f. O Condutor obrigatoriamente deverá, ser o mesmo mencionado no Laudo de Vistoria da 
DRP; sendo que, na hipótese de ocorrer a substituição do condutor, a empresa deverá 
providenciar novo Laudo; 

 
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
8.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 
contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 
 
9. DA SUBCONTRATAÇÃO  
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
10.1. 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. 
 
11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  
11.1. Caberá a gestão do contrato à Secretaria Municipal de Educação, a quem compete todas as 
ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste Contrato e ainda:  
I - propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 
legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;  
II - receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;  
III - acompanhar o processo licitatório, em todas as suas fases;  
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IV - manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, com base nas 
informações e relatórios apresentados pelo fiscal;  
V - propor medidas que melhorem a execução do contrato. 
 
11.2. Caberá a Secretaria Municipal de Educação e ao fiscal de Contrato, a Servidora Juceli 
Terezinha Moreira de Lima, inscrita no CPF nº 572.298.999-15 e Fiscal Substituto a Servidora 
Michelly Fink, inscrita no CPF nº 061.621.129-50, cabendo a estas o acompanhamento da 
execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato as ocorrências que 
possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda:  
 
I - Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega ou a prestação de serviço, após 
conferência prévia do objeto registrado;  
II - Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;  
III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades se encontram de acordo com o 
estabelecido no contrato;  
IV - Comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem 
como os pedidos de prorrogação, se for o caso;  
VI - acompanhar a execução do contrato, informando ao gestor as ocorrências que possam 
prejudicar o bom andamento da obra, do fornecimento ou da prestação do serviço;  
VII - informar, em prazo hábil, no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no 
objeto ao gestor;  
VIII - Controlar, periodicamente, as ordens de fornecimento necessárias para a execução do 
objeto; 
 
11.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
beneficiária da Ata pelos danos causados à Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR ou a 
terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos.  

 
11.4. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR, não elide nem diminui a responsabilidade da beneficiária da Ata quanto ao cumprimento 
das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer 
irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Prefeitura Municipal de União da 
Vitória ou do servidor designado para a fiscalização.  
 
12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NOS CASOS DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL  
12.1. Pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos, a contratada estará 
sujeita à aplicação das seguintes penalidades, após regular apuração, mediante processo 
administrativo, garantido amplo direito de defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis:  
 
12.1.1. multa compensatória de até 20% (vinte por cento), a ser calculada sobre o valor total da 
contratação, no caso de inadimplemento de qualquer obrigação por parte da contratada, sem 
prejuízo das demais sanções administrativas;  
 
12.1.2. multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso não justificado no 
cumprimento dos prazos estabelecidos neste instrumento, contada desde o primeiro dia do atraso 
na execução de qualquer prazo previsto no contrato, a ser calculada sobre o valor total atualizado 
da contratação, até o limite de 20% (vinte por cento);  
 
12.1.3. multa compensatória de até 20% (vinte por cento) a ser calculada sobre o valor total da 
contratação, no caso de inadimplemento da garantia do objeto, sem prejuízo das demais sanções 
administrativas;  
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12.1.4. multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o 
valor total do contrato, no caso de inobservância do prazo fixado para apresentação de garantia, 
até o limite de 2% (dois por cento).  
 
12.1.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão 
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 
incisos I e II do artigo 78 da Lei n.º 8.666/1993.  
 
12.1.6. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de falta de funcionário terceirizado, a ser 
calculada sobre o valor da parcela mensal do contrato até o limite de 20% (vinte por cento).  
 
12.1.7. multa moratória de 0,5%(zero vírgula cinco por cento) por atraso no horário de trabalho de 
funcionário terceirizado, a ser calculada sobre o valor da parcela mensal do contrato até o limite de 
20% (vinte por cento).  
 
12.1.8. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso no pagamento dos funcionários 
terceirizados, a ser calculada sobre o valor da parcela mensal do contrato até o limite de 20% 
(vinte por cento).  
 
12.1.9. advertência;  
 
12.1.10. suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, por até dois anos;  
 
12.1.11. 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 depois de decorrido o prazo de 
dois anos.  
 
12.2. A critério da Administração, poderão ser suspensas penalidades, no todo ou em parte, 
quando o atraso for devidamente justificado por escrito pela contratada e aceito pela Prefeitura 
Municipal de União da Vitória/PR.  
 
12.3. O valor das multas será deduzido da importância a ser paga à contratada.  
 
12.4. As multas poderão ser aplicadas juntamente com as penas de advertência, impedimento de 
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR ou declaração de inidoneidade.  
 
12.5. Além das sanções acima, também são válidas as estipuladas no Edital e no termo contratual.  
 
 

Município de União da Vitória - PR, 15 de fevereiro de 2018. 
 
 

SANDRA CRISTINA LEÃO 
Secretária Municipal de Educação 

Decreto n.º 03/2017 
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ANEXO 02 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
ANEXO 02 - (Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº. (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob 
as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
(Local e Data) 
______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante e Carimbo) 
 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 
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ANEXO 03 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF N.º sediada, (Endereço Completo) declaro que não possuímos, em 
nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei.  
 
Federal nº. 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº. 8666/93. 
 

(Local e Data) 
 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante e Carimbo) 
 
OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
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ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO 
EDITAL 

 
 
Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos 
constantes no Edital Pregão Eletrônico n.º ***/2018 – Processo n.º ***/2018 e seu(s) ANEXOS e 
do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que 
concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação, quanto ao pagamento de 
emolumentos à Bolsa Brasileira de Mercadorias pela utilização de recursos e tecnologia de 
informação. 
 

Data: 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do representante + Carimbo 
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ANEXO 05 – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO 

 
A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE 
 
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)  
 
AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura Municipal de União da Vitória – Paraná 
 

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º **/2018 – PROCESSO N.º **/2018 
Fornecedor: 
CNPJ:                                                                      Inscrição Estadual: 
Endereço:                                                                Bairro: 
CEP:                                 Cidade:                            Estado: 
Telefone:                                                                 E-mail: 
Banco:                               Agência:                         Conta Corrente: 

VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 90 (noventa) dias. 
PREVISÃO DE ENTREGA: 
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: 
Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital: 

 
                PREÇO (READEQUADO AO ÚLTIMO LANCE VENCEDOR) 
 

Item Nome da Linha Veículo Previsão 
de 

Km/Dia 

Previsão 
de Km 
Anual 

Valor 
Máximo 
do Km 

Valor 
Máximo 
Anual 

       
       
       
       

 
Valor Total e final por extenso do Item: R$(........................................................................) 
 
NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE: 
 
(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 
termos da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição 
com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital. 
 
 
Cidade, ......................de................de 2018 

 
Nome e Assinatura legível do Representante 
RG: 
CPF: 
CNPJ//CARIMBO: 

 
� Declaramos que nesta proposta estão incluídas todas as despesas com montagem, fretes, 
tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão Eletrônico, nada 
mais sendo lícito pleitear a esse título. 
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ANEXO 06 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

 
   Ao (a) Pregoeiro do Município de União da Vitória do Estado do Paraná 

 
  Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento 
de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico n.º ***/2018 – Processo n.º ***/2018, 
instaurado pela Prefeitura Municipal de União da Vitória - Estado do Paraná, que:  
 

• Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam 
necessárias; 

• Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

• Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de 
preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento 
do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a 
vigência do Contrato; 

• Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do 
Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico n.º ***/2018 – Processo 
n.º ***/2018, realizado pela Prefeitura de União da Vitória – PR. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
__________,em __ de ______ de 2018. 
 
(Identificação e assinatura do representante legal da empresa proponente) 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 
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ANEXO 07 – Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou 
EPP). 
 
  MICROEMPRESA  
 
  EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
 
___________________________________________________________________, inscrita no 
(Razão Social da Empresa) CNPJ nº _____________________, Endereço: 
_________________________________  
 
DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº 
_______________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 
empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em 
especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa 
Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do 
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a 
promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida 
para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. 
 
Sou optante do Sistema Simples Nacional?  
 SIM  NÃO  
 
__________________________________________  
Local/ Data  
__________________________________________  
Representante Legal 
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ANEXO 08 – FICHA TECNICA DESCRITIVA DO OBJETO – PROPOSTA ELETRÔNICA 
 
A EMPRESA NÃO PODERÁ SER IDENTIFICADA NA PROPOSTA ELETRÔNICA DE NENHUMA 

FORMA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA PROPOSTA. 
 

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital:  

Órgão Contratante: 

Especificação do produto: Conforme abaixo. 

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

Preço inicial para o item (em R$): 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e 
que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).  

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006.  
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
(ME/EPP.)]. 

Data: 

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.  
  
A/C PREGOEIRO, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº. xxx/xxxxx  
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO  
1.OBJETO: 
 
Item Nome da Linha Veículo Previsão 

de 
Km/Dia 

Previsão 
de Km 
Anual 

Valor 
Máximo 
do Km 

Valor 
Máximo 
Anual 
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ANEXO 09 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR 
(papel timbrado da empresa) 

 

 
 
(nome empresarial da licitante)______________________, inscrita no CNPJ 
nº:_____________________, com sede na ___________________________ (endereço completo 
)__________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
__________________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ______________________ e do CPF/MF nº __________________________, para fins do 
presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro 
(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de 
servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR que impossibilite a 
participação no referido Pregão Eletrônico n.º **/2018  
 
 
 
 
União da Vitória, ............ de ............................... de ............  
 
 
 

...................................................................................................... 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO 10 
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 
CONTRATO N.º ______________  
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA-PR, 
COM A EMPRESA............................................, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA: 
O Município de União da Vitória-PR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede  na Rua Dr. 
Cruz Machado, 205, 3° e 4° pavimentos, centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.967.760/0001-
71, neste ato representado por seu Prefeito XXXXXXXX, portador da cédula de identidade nº 
XXXXX, inscrito no CPF/MF sob nº XXXXX, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro 
lado, a empresa ..............., com endereço na Rua .................., Nº ........, bairro ..............., em 
.................., Estado do ................, inscrita no CNPJ sob o nº ...................., representada por 
.............., CPF nº ................, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de 
acordo com o Edital de Pregão Eletrônico nº xx/20__ – PMUVA - Processo nº  xx/20__, em 
conformidade com o que preceitua Lei Municipal n.º 4363 de 04/02/2014, na Lei Federal n.º 
10.520/02, Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, e subsidiariamente, na Lei Federal n.º 
8.666/93, e nas demais normas legais e regulamentares, sujeitando-se os contratantes às suas 
normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
1.1- Fundamenta-se este contrato no Pregão Eletrônico no xx/20__ – Processo nº xx/20__ - 
PMUVA, Lei Municipal n.º 4363 de 04/02/2014, na Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto n.º 3.555, 
de 08 de agosto de 2000, e subsidiariamente, na Lei Federal n.º 8.666/93, e nas demais normas 
legais e regulamentares e na proposta de preços da Contratada. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1- O presente contrato tem por objeto: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ZONA RURAL E URBANA, PARA O ANO LETIVO DE 2018, 
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E 
SEUS ANEXOS. 
 
Item Nome da Linha Veículo Previsão 

de 
Km/Dia 

Previsão 
de Km 
Anual 

Valor 
Máximo 
do Km 

Valor 
Máximo 
Anual 

       

 
2.2. Dos itinerários: 
 
ITEM n.º 01: 
Rota 01 – Correntes/Centro - Saindo de União da Vitória/Vila Zulmira/Correntes/ Acardi/Escola 
Guia Lopes/Escola/Escola Dille Testi Capriglione/Colégio Pedro Stelmachuk/Escola Davi 
Carneiro/Colégio Túlio de França/Escola Clementina Lona Costa/Escola Vitória Fernandes. Estima-
se em 146 (Cento e quarenta e seis) quilômetros o percurso a ser percorrido diariamente, durante 
cinco dias por semana (segunda a sexta-feira), no período matutino e vespertino. A quilometragem 
estimada é de 35.000 (Trinta e cinco mil) quilômetros. 
 
Obs.: O veículo a ser utilizado não poderá ter ano de fabricação inferior a 2004, possuir capacidade 
mínima de 33 passageiros sentados e deverá ser mantido em ótimo estado de limpeza, 
conservação e manutenção, em especial nos itens referentes à segurança. 
 
ITEM N.º 02: 
Rota 02 – Rio Vermelho/Aparecida - Saindo de União da Vitória/Clinica HJ/Aparecida/Rio 
Vermelho/Escola Manoel Ribas. Estima-se em 84 (oitenta e quatro) quilômetros o percurso a ser 
percorrido diariamente, durante cinco dias por semana (segunda a sexta-feira), no período 
intermediário. A quilometragem estimada é de 20.200 (vinte mil e duzentos) quilômetros. 
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Obs.1: O veículo a ser utilizado não poderá ter ano de fabricação inferior a 2004, possuir 
capacidade mínima de 28 passageiros sentados e deverá ser mantido em ótimo estado de limpeza, 
conservação e manutenção, em especial nos itens referentes à segurança. 
 
Obs.2: As rotas 01 e 02 podem ser realizadas com o mesmo veículo, visto que a rota 02 
deve ser realizada no período intermediário, ou seja, das 8h às 9h da manhã, das 15h às 
16h. 
 
ITEM N.º 03: 
Rota 03 – Rio Vermelho/Estado - Saindo de União da Vitória/Linha Macacos/Linha Vermelhinho. 
Estima-se em 70 (setenta) quilômetros o percurso a ser percorrido diariamente, durante cinco dias 
por semana (segunda a sexta-feira), no período matutino e vespertino. A quilometragem estimada 
é de 16.800 (dezesseis mil e oitocentos) quilômetros. 
 
Obs.: O veículo a ser utilizado não poderá ter ano de fabricação inferior a 2004, possuir capacidade 
mínima de 28 passageiros sentados e deverá ser mantido em ótimo estado de limpeza, 
conservação e manutenção, em especial nos itens referentes à segurança. 
 
ITEM N.º 04: 
Rota 04 – Rio Vermelho/Município - Saindo de União da Vitória/Linha Vermelhinho/Linha 
Macacos/Capimar/São José/Ipê Compensados. Estima-se em 90 (noventa) quilômetros o percurso 
a ser percorrido diariamente, durante cinco dias por semana (segunda a sexta-feira), no período 
intermediário. A quilometragem estimada é de 21.600 (vinte e um mil e seiscentos) quilômetros. 
 
Obs.1: O veículo a ser utilizado não poderá ter ano de fabricação inferior a 2004, possuir 
capacidade mínima de 28 passageiros sentados e deverá ser mantido em ótimo estado de limpeza, 
conservação e manutenção, em especial nos itens referentes à segurança. 
 
Obs.2: As rotas 03 e 04 podem ser realizadas com o mesmo veículo, visto que a rota 04 
deve ser realizada no período intermediário, ou seja, das 8h às 9h da manhã, das 15h às 
16h. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
3.1 - O preço deste contrato equivale ao valor da proposta vencedora, consistindo no valor mensal 
de R$ .......(....), totalizando o valor global de R$ .......(....). 
Parágrafo Único - Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos, despesas, 
impostos, que vier a incidir sobre o objeto. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução dos serviços 
solicitados e a emissão da Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR, 
desde que o objeto tenha sido entregue e executado na totalidade em que foi solicitado e de 
acordo com as determinações e especificações constantes do presente Edital e Proposta da 
Contratada, após terem sido aprovados pelo setor competente do mesmo; 
 
4.2 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 
preços, bem como o número da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas 
com outros CNPJ; No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do 
processo licitatório e o número do contrato que a originou; 
 
4.3. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da Prefeitura Municipal de 
União da Vitória, os pagamentos serão liberados; 
 
4.4. Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de depósito Bancário em 
conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da 
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 



 

ESTADO  DO  PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos      
Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
CNPJ 75.967.760/0001-71     
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

 

 

Secretaria Municipal de Educação 
Edital de Pregão Eletrônico nº 11/2018 – Processo nº 17/2018 

 
 

45 

“Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.” Salmos 91:2 

4.5. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento 
ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida; 
 
4.6. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e 
Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente; 
 
4.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, 
sem que isso gere direito a qualquer compensação; 
 
4.8. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de União 
da Vitória/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a 
aplicação das seguintes fórmulas:  
   

I = (TX / 100) / 365  
  EM = I x N x VP, onde:  
  I = Índice de atualização financeira;  
  TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
  EM = Encargos moratórios;  
  N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;  
  VP = Valor da parcela em atraso.  
   
4.9. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR fará as retenções de acordo com a legislação 
vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS 
5.10. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária nº.  
2.020.3390.33 - 1000 - 175/2018   -   MANUTENCAO SERV TRANSPORTE ESCOLAR 2.020.3390.33 
- 1104 - 176/2018   -   MANUTENCAO SERV TRANSPORTE ESCOLAR 2.020.3390.39 - 1124 - 
180/2018   -   MANUTENCAO SERV TRANSPORTE ESCOLAR 2.020.3390.39 - 1107 - 179/2018   -   
MANUTENCAO SERV TRANSPORTE ESCOLAR 2.020.3390.33 - 1107 - 177/2018   -   MANUTENCAO 
SERV TRANSPORTE ESCOLAR  
 
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
6.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o Termo de Referência – 
Anexo “I” deste edital, fixo e irreajustável; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1o, art. 65, da Lei no 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS, LOCAIS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
8.1. Os serviços deverão ser executados de forma parcelada e diária, conforme cronograma letivo 
entregue pela Secretaria Municipal de Educação; 
 
8.2. O licitante Contratado compromete-se a disponibilizar escritório na cidade de União da 
Vitória/PR ou Porto União/SC (Cidades Gêmeas) a fim facilitar o processo de gerenciamento e 
melhor atendimento aos Munícipes; 
 
8.3. O licitante contratado deverá efetuar o percurso rigorosamente dentro da velocidade permitida 
pelo Novo Código Brasileiro de Trânsito que assegure a máxima comodidade e conforto, visando a 
total segurança dos alunos.  
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8.4. O licitante contratado será inteiramente responsável pelas despesas com combustível, óleos, 
peças de reposição, consertos e outros gastos com o veículo, funcionários, encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais, tributários e contratuais, indenizações por acidentes do trabalho, incluindo-
se despesas médicas e hospitalares, mortes, bem como pelos danos causados diretamente à 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, incidentes sobre os serviços, 
qualquer sinistro que por ventura ocorrer, tanto material quanto físico será de inteira 
responsabilidade do licitante vencedor. 
 
8.5. Na execução do objeto da presente licitação o licitante contratado responsabilizar-se-á para 
que o veículo e o condutor estejam de acordo com as exigências do Código de Trânsito Nacional e 
demais dispositivos legais pertinentes.  
 
8.6. No caso do licitante contratado, ter a necessidade de designar ou substituir condutor, este 
deverá apresentá-lo por escrito à Secretaria Municipal de Administração, juntamente com a 
documentação comprovando atender todas as normas deste Edital e do disposto da Lei n.º 9.503 
de 23/09/97, artigo 138. 
 
8.7. Os veículos deverão ser vistoriados duas vezes ao ano (semestralmente); 
 
8.8. O licitante contratado deverá prestar quaisquer tipos de informações ou esclarecimentos 
solicitados pela Prefeitura Municipal relacionados à execução dos serviços, levando ao 
conhecimento da Secretaria Municipal de Educação qualquer alteração pertinente às suas 
atribuições, por mais simples que seja o fato novo. 
 
8.9. O licitante contratado se obriga a aceitar modificações e/ou alterações nos percursos ora 
licitados.  
 
8.10. O licitante contratado se obriga a substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
após ser constatado o problema, o veículo que venha a ser danificado, e providenciar 
imediatamente o transporte dos estudantes, caso o defeito ou qualquer tipo de problema ocorra 
durante a execução do serviço. 
 
8.11. É vedado a transferência do objeto/linha sob qualquer forma a terceiros, e, caso ocorra a 
transferência, o contrato será rescindido na forma da lei, com a aplicação das penalidades cabíveis. 
 
8.12. A Prefeitura Municipal de União da Vitória, através de representante, exercerá a fiscalização 
do recebimento, e registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatório, cuja cópia 
será encaminhada ao(à) licitante vencedor(a), objetivando a correção das irregularidades 
apontadas. A fiscalização da Administração em nada restringe a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do Contrato.  

 
8.13. O Município fiscalizará periodicamente o transporte escolar, analisando a frequência de ponto 
e rotas e demais itens constantes no edital.  
8.14. O motorista terá que preencher diariamente uma planilha onde constará a saída e chegada 
do veículo com sua quilometragem rodada, que será supervisionada pelo fiscal responsável. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES  
9.1 – Das Obrigações do Contratante:  

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
b. Verificar minuciosamente o prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo;  

c. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado;  
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e. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

f. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 
g. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem 

exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção. 
 
9.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados.  
 
9.1.2. A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior 
a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 
 
9.2 – Das Obrigações da Contratada:  

a. Assumir inteira responsabilidade pelo efetivo cumprimento do objeto licitado e efetuá-lo de 
acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções deste Edital e seus 
anexos, com o fornecimento de pessoal, material, equipamentos e outros itens que se 
fizerem necessários ao fiel cumprimento do mesmo; 

b. Cumprir a legislação vigente referente à transportes de passageiros, independente de estar 
mencionado neste Edital; 

c. Obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores e manter atualizados 
os registros junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, ao Departamento 
de Estradas de Rodagem – DER/PR e aos demais órgãos indispensáveis ao fiel 
cumprimento do objeto deste Contrato; 

d. Arcar com todas as despesas, custos com veículos, motorista, combustível, taxas, seguros, 
pedágios, encargos e outros decorrentes do fornecimento do objeto; 

e. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, e atender 
prontamente todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços prestados, bem 
como as exigências inerentes ao objeto deste Contrato, sem que disso decorra qualquer 
ônus para a Prefeitura; 

f. É vedado ao Licitante Vencedor subcontratar outra Empresa para execução do objeto deste 
Pregão Eletrônico; 

g. Responder pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, garantindo segurança total do 
transporte e manter seguro contra riscos de responsabilidade civil para passageiros e 
terceiros; 

h. Na hipótese de problemas com o veículo durante o trajeto, a empresa transportadora é 
responsável pela substituição imediata do mesmo e condução dos alunos, de forma segura 
ao seu destino, cuja situação deve ser prontamente reportada a Secretaria responsável 
para conhecimento; 

i. Apresentar relatório detalhado com especificação dos valores, quilometragem e 
discriminação dos serviços prestados; 

j. Observar itinerários e programas de horários aprovados pelo Município de União da Vitória 
– PR (Secretaria Municipal de Educação); 

k. Manter, durante toda execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 
licitação; 

 
9.3. DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AO VEÍCULO  
9.3.1. Os veículos utilizados no transporte além dos requisitos previstos na legislação 
federal, deverão sujeitar-se ao seguinte:  

 
a. Registro como veículo de passageiros; 
b. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 
c. Cintos de segurança em número igual à lotação;  
d. Extintor de incêndio, obedecidas às normas do CONTRAN; 
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e. Os veículos a serem utilizados não poderão ter ano de fabricação inferior a 2004 e deverão 
ser mantidos em ótimo estado de limpeza, conservação e manutenção, em especial nos 
itens referentes à segurança; 

f. Comprovante do pagamento do seguro obrigatório do(s) veículo(s) a ser(em) utilizado(s) 
na prestação de serviço de transporte; 

g. Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN; 
h. Empresa deverá manter cadastro dos escolares/alunos que transporta contendo: nome da 

criança, nome dos pais, endereço residencial completo, endereço comercial do pai e mãe 
ou responsável legal. 

9.4. DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AO CONDUTOR  
9.4.1. Apresentar documentação que ateste o cumprimento pelo motorista, que efetuará 
o serviço, das exigências previstas no Artigo 138, do Código de Trânsito Brasileiro - Lei 
9.503, de 23 de setembro de 1997, ou seja:  

a. Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;  
b. Ser habilitado na categoria D (inciso I, art. 143 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 

1997);  
c. Não ter cometido infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias 

durante os doze últimos meses;  
d. Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN (inciso 

IV, Art. 145, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e art. 33 da Resolução nº 168, 
de 14 de dezembro de 2004, atualizada do CONTRAN). Por igual, deverá apresentar a 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – dos motoristas, devidamente anotada 
pela licitante, ou Ficha de Registro de Empregado – RE, devidamente registrada no 
Ministério do Trabalho, ou, ainda, contrato social e último aditivo, se houver, caso o 
motorista seja sócio;  

e. Apresentar documentação que atenda o Artigo nº 329, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro.  

f. O Condutor obrigatoriamente deverá, ser o mesmo mencionado no Laudo de Vistoria da 
DRP; sendo que, na hipótese de ocorrer a substituição do condutor, a empresa deverá 
providenciar novo Laudo; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
10.1 - O contrato terá um prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no Art. 
57° da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. Pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos, a contratada estará 
sujeita à aplicação das seguintes penalidades, após regular apuração, mediante processo 
administrativo, garantido amplo direito de defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis:  
 
11.1.1. multa compensatória de até 20% (vinte por cento), a ser calculada sobre o valor total da 
contratação, no caso de inadimplemento de qualquer obrigação por parte da contratada, sem 
prejuízo das demais sanções administrativas;  
 
11.1.2. multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso não justificado no 
cumprimento dos prazos estabelecidos neste instrumento, contada desde o primeiro dia do atraso 
na execução de qualquer prazo previsto no contrato, a ser calculada sobre o valor total atualizado 
da contratação, até o limite de 20% (vinte por cento);  
11.1.3. multa compensatória de até 20% (vinte por cento) a ser calculada sobre o valor total da 
contratação, no caso de inadimplemento da garantia do objeto, sem prejuízo das demais sanções 
administrativas;  
 
11.1.4. multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o 
valor total do contrato, no caso de inobservância do prazo fixado para apresentação de garantia, 
até o limite de 2% (dois por cento).  
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11.1.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão 
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 
incisos I e II do artigo 78 da Lei n.º 8.666/1993.  
 
11.1.6. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de falta de funcionário terceirizado, a ser 
calculada sobre o valor da parcela mensal do contrato até o limite de 20% (vinte por cento).  
 
11.1.7. multa moratória de 0,5%(zero vírgula cinco por cento) por atraso no horário de trabalho de 
funcionário terceirizado, a ser calculada sobre o valor da parcela mensal do contrato até o limite de 
20% (vinte por cento).  
 
11.1.8. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso no pagamento dos funcionários 
terceirizados, a ser calculada sobre o valor da parcela mensal do contrato até o limite de 20% 
(vinte por cento).  
 
11.1.9. advertência;  
 
11.1.10. suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, por até dois anos;  
 
11.1.11. 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 depois de decorrido o prazo de 
dois anos.  
 
11.2. A critério da Administração, poderão ser suspensas penalidades, no todo ou em parte, 
quando o atraso for devidamente justificado por escrito pela contratada e aceito pela Prefeitura 
Municipal de União da Vitória/PR.  
 
11.3. O valor das multas será deduzido da importância a ser paga à contratada.  
 
11.4. As multas poderão ser aplicadas juntamente com as penas de advertência, impedimento de 
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR ou declaração de inidoneidade.  
 
11.5. Além das sanções acima, também são válidas as estipuladas no Edital e no termo contratual.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 
12.1. Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, por parte da Prefeitura Municipal, os 
seguintes:  
 
a. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;  
b. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;  
c. O atraso injustificado no início do serviço;  
d. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Prefeitura Municipal;  
e. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial do 
objeto contratual, salvo em casos excepcionais quando expressamente autorizado pela Prefeitura 
Municipal;  
f. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;  
g. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma prevista neste contrato;  
h. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  
i. A dissolução da sociedade;  
j. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, bem como a 
sua associação com outrem, fusão, cisão ou incorporação, que prejudique ou inviabilize a execução 
do contrato;  
k. Razões de interesse administrativo da Prefeitura Municipal de União da Vitória;  
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l. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato.  
 
12.2 A rescisão do contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, 
desde que haja conveniência da Contratante.  
a. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de parecer da Assessoria Jurídica e 
de autorização escrita e fundamentada da Contratante 
b. A rescisão do contrato poderá dar-se, ainda, judicialmente, nos termos da legislação em vigor.  
 
12.3. Ocorrendo atraso na execução dos serviços, sem que tenham sido apresentadas justificativas 
plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que a 
Prefeitura Municipal de União da Vitória poderá optar pela rescisão do contrato, eximindo-o de 
qualquer obrigação residual relacionada ao serviço contratado.  
 
12.4 Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “k” e “l” do item 12.1 desta cláusula, sem que 
haja culpa da CONTRATADA, a Contratante ressarcirá os prejuízos devidamente comprovados que 
a CONTRATADA houver sofrido, tendo esta, ainda, direito aos pagamentos devidos pela execução 
do contrato até a data da rescisão.  
 
12.5 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo de 
contratação, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
 
12.6 Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula seguinte, na hipótese de rescisão 
administrativa do presente contrato, a Prefeitura Municipal de União da Vitória reserva-se o direito 
de reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao mesmo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DOS ANEXOS  
13.1. Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do 
Pregão Eletrônico nº xx/20__, Processo nº xx/20__ e seus anexos, os documentos 
relacionados com a fase de Habilitação, a proposta apresentada pela CONTRATADA, as 
Especificações do Objeto e demais documentos que integram o processo licitatório.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
14.1. Caberá a gestão do contrato à Secretaria Municipal de Educação, a quem compete todas as 
ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste Contrato e ainda:  
 
I - propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 
legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;  
II - receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;  
III - acompanhar o processo licitatório, em todas as suas fases;  
IV - manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, com base nas 
informações e relatórios apresentados pelo fiscal;  
V - propor medidas que melhorem a execução do contrato. 
 
14.2. Caberá a Secretaria Municipal de Educação e ao fiscal de Contrato, a Servidora Juceli 
Terezinha Moreira de Lima, inscrita no CPF nº 572.298.999-15 e Fiscal Substituto a Servidora 
Michelly Fink, inscrita no CPF nº 061.621.129-50, cabendo a estas o acompanhamento da 
execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato as ocorrências que 
possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda: 
 
I - Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega ou a prestação de serviço, após 
conferência prévia do objeto registrado;  
II - Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;  
III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades se encontram de acordo com o 
estabelecido no contrato;  
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IV - Comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem 
como os pedidos de prorrogação, se for o caso;  
VI - acompanhar a execução do contrato, informando ao gestor as ocorrências que possam 
prejudicar o bom andamento da obra, do fornecimento ou da prestação do serviço;  
VII - informar, em prazo hábil, no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no 
objeto ao gestor;  
VIII - Controlar, periodicamente, as ordens de fornecimento necessárias para a execução do 
objeto; 
 
14.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
beneficiária da Ata pelos danos causados à Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR ou a 
terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos.  

 
14.4. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR, não elide nem diminui a responsabilidade da beneficiária da Ata quanto ao cumprimento 
das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer 
irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Prefeitura Municipal de União da 
Vitória ou do servidor designado para a fiscalização.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO 
15.1- Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para dirimir toda e 
qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via 
administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias 
para que possa produzir os efeitos legais. 

 
 

União da Vitória (PR), .... de ...................... de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATADA   CONTRATANTE 
    
Testemunhas: 
 

   

1ª Assinatura    2ª Assinatura  
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ANEXO 11 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º xx/20__ 

PROCESSO N.° xx/20__ - PREGÃO PRESENCIAL N.º xx/20__ 
 
ÓRGÃO GESTOR: O Município de União da Vitória - PR, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, sita à Rua Dr. Cruz Machado, 205, 3.º e 4.º pavimentos, Centro, Município de União da 
Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 75.967.760/0001-71, neste ato 
representado pelo Prefeito, Sr...................................., portador da cédula de identidade n.º 
..............................., inscrito no CPF/MF sob n.º ................................. 
 
EMPRESA DETENTORA DOS PREÇOS REGISTRADOS: ..................................., Pessoa Jurídica 
de Direito Privado, localizada ................................., Município ................., Estado ......, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº. ....................., neste ato representado pelo ......................, portador do 
RG n.º .......... e inscrito no CPF sob o n.º ................ 
 
Resolvem celebrar esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em decorrência do Processo Licitatório 
nº xx/20__, correlato ao Pregão Eletrônico nº xx/20__, aberto em xx/xx/20__ e 
homologado em XX/XX/20__, consoante as cláusulas a seguir: 
 
1. DO OBJETO E DOS VALORES 
1.1. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ZONA RURAL E 
URBANA, PARA O ANO LETIVO DE 2018, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
1.2. O presente contrato tem por valor total estimado a quantia de R$ __________________ 
(___________________), ressalvando-se o direito do município efetuar o pagamento do que 
efetivamente for utilizado, conforme preço unitário e global especificados abaixo: 
 
Item Nome da Linha Veículo Previsão 

de 
Km/Dia 

Previsão 
de Km 
Anual 

Valor 
Máximo 
do Km 

Valor 
Máximo 
Anual 

       

 
1.2. Dos itinerários: 
 
ITEM n.º 01: 
Rota 01 – Correntes/Centro - Saindo de União da Vitória/Vila Zulmira/Correntes/ Acardi/Escola 
Guia Lopes/Escola/Escola Dille Testi Capriglione/Colégio Pedro Stelmachuk/Escola Davi 
Carneiro/Colégio Túlio de França/Escola Clementina Lona Costa/Escola Vitória Fernandes. Estima-
se em 146 (Cento e quarenta e seis) quilômetros o percurso a ser percorrido diariamente, durante 
cinco dias por semana (segunda a sexta-feira), no período matutino e vespertino. A quilometragem 
estimada é de 35.000 (Trinta e cinco mil) quilômetros. 
 
Obs.: O veículo a ser utilizado não poderá ter ano de fabricação inferior a 2004, possuir capacidade 
mínima de 33 passageiros sentados e deverá ser mantido em ótimo estado de limpeza, 
conservação e manutenção, em especial nos itens referentes à segurança. 
 
ITEM N.º 02: 
Rota 02 – Rio Vermelho/Aparecida - Saindo de União da Vitória/Clinica HJ/Aparecida/Rio 
Vermelho/Escola Manoel Ribas. Estima-se em 84 (oitenta e quatro) quilômetros o percurso a ser 
percorrido diariamente, durante cinco dias por semana (segunda a sexta-feira), no período 
intermediário. A quilometragem estimada é de 20.200 (vinte mil e duzentos) quilômetros. 
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Obs.1: O veículo a ser utilizado não poderá ter ano de fabricação inferior a 2004, possuir 
capacidade mínima de 28 passageiros sentados e deverá ser mantido em ótimo estado de limpeza, 
conservação e manutenção, em especial nos itens referentes à segurança. 
 
Obs.2: As rotas 01 e 02 podem ser realizadas com o mesmo veículo, visto que a rota 02 
deve ser realizada no período intermediário, ou seja, das 8h às 9h da manhã, das 15h às 
16h. 
 
ITEM N.º 03: 
Rota 03 – Rio Vermelho/Estado - Saindo de União da Vitória/Linha Macacos/Linha Vermelhinho. 
Estima-se em 70 (setenta) quilômetros o percurso a ser percorrido diariamente, durante cinco dias 
por semana (segunda a sexta-feira), no período matutino e vespertino. A quilometragem estimada 
é de 16.800 (dezesseis mil e oitocentos) quilômetros. 
 
Obs.: O veículo a ser utilizado não poderá ter ano de fabricação inferior a 2004, possuir capacidade 
mínima de 28 passageiros sentados e deverá ser mantido em ótimo estado de limpeza, 
conservação e manutenção, em especial nos itens referentes à segurança. 
 
ITEM N.º 04: 
Rota 04 – Rio Vermelho/Município - Saindo de União da Vitória/Linha Vermelhinho/Linha 
Macacos/Capimar/São José/Ipê Compensados. Estima-se em 90 (noventa) quilômetros o percurso 
a ser percorrido diariamente, durante cinco dias por semana (segunda a sexta-feira), no período 
intermediário. A quilometragem estimada é de 21.600 (vinte e um mil e seiscentos) quilômetros. 
Obs.1: O veículo a ser utilizado não poderá ter ano de fabricação inferior a 2004, possuir 
capacidade mínima de 28 passageiros sentados e deverá ser mantido em ótimo estado de limpeza, 
conservação e manutenção, em especial nos itens referentes à segurança. 
Obs.2: As rotas 03 e 04 podem ser realizadas com o mesmo veículo, visto que a rota 04 
deve ser realizada no período intermediário, ou seja, das 8h às 9h da manhã, das 15h às 
16h. 
 
2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da 
sua assinatura.  
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNICÍPIO DE UNIÃO DA 
VITÓRIA – PR não será obrigado a firmar as aquisições que dele poderão advir, sendo assegurada 
ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento dos itens em igualdade de condições.  
 
3 – DOS PRAZOS, LOCAIS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
31. Os serviços deverão ser executados de forma parcelada e diária, conforme cronograma letivo 
entregue pela Secretaria Municipal de Educação; 
 
3.2. O licitante Contratado compromete-se a disponibilizar escritório na cidade de União da 
Vitória/PR ou Porto União/SC (Cidades Gêmeas) a fim facilitar o processo de gerenciamento e 
melhor atendimento aos Munícipes; 
 
3.3. O licitante contratado deverá efetuar o percurso rigorosamente dentro da velocidade permitida 
pelo Novo Código Brasileiro de Trânsito que assegure a máxima comodidade e conforto, visando a 
total segurança dos alunos.  
 
3.4. O licitante contratado será inteiramente responsável pelas despesas com combustível, óleos, 
peças de reposição, consertos e outros gastos com o veículo, funcionários, encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais, tributários e contratuais, indenizações por acidentes do trabalho, incluindo-
se despesas médicas e hospitalares, mortes, bem como pelos danos causados diretamente à 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, incidentes sobre os serviços, 
qualquer sinistro que por ventura ocorrer, tanto material quanto físico será de inteira 
responsabilidade do licitante vencedor. 
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3.5. Na execução do objeto da presente licitação o licitante contratado responsabilizar-se-á para 
que o veículo e o condutor estejam de acordo com as exigências do Código de Trânsito Nacional e 
demais dispositivos legais pertinentes.  
 
3.6. No caso do licitante contratado, ter a necessidade de designar ou substituir condutor, este 
deverá apresentá-lo por escrito à Secretaria Municipal de Administração, juntamente com a 
documentação comprovando atender todas as normas deste Edital e do disposto da Lei n.º 9.503 
de 23/09/97, artigo 138. 
 
3.7. Os veículos deverão ser vistoriados duas vezes ao ano (semestralmente); 
 
3.8. O licitante contratado deverá prestar quaisquer tipos de informações ou esclarecimentos 
solicitados pela Prefeitura Municipal relacionados à execução dos serviços, levando ao 
conhecimento da Secretaria Municipal de Educação qualquer alteração pertinente às suas 
atribuições, por mais simples que seja o fato novo. 
 
3.9. O licitante contratado se obriga a aceitar modificações e/ou alterações nos percursos ora 
licitados.  
 
3.10. O licitante contratado se obriga a substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
após ser constatado o problema, o veículo que venha a ser danificado, e providenciar 
imediatamente o transporte dos estudantes, caso o defeito ou qualquer tipo de problema ocorra 
durante a execução do serviço. 
 
3.11. É vedado a transferência do objeto/linha sob qualquer forma a terceiros, e, caso ocorra a 
transferência, o contrato será rescindido na forma da lei, com a aplicação das penalidades cabíveis. 
 
3.12. A Prefeitura Municipal de União da Vitória, através de representante, exercerá a fiscalização 
do recebimento, e registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatório, cuja cópia 
será encaminhada ao(à) licitante vencedor(a), objetivando a correção das irregularidades 
apontadas. A fiscalização da Administração em nada restringe a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do Contrato.  

 
3.13. O Município fiscalizará periodicamente o transporte escolar, analisando a frequência de ponto 
e rotas e demais itens constantes no edital.  
3.14. O motorista terá que preencher diariamente uma planilha onde constará a saída e chegada 
do veículo com sua quilometragem rodada, que será supervisionada pelo fiscal responsável; 
  
4. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS  
4.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 
do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. Mesmo 
comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 
processo licitatório. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas 
condições do registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o 
Proponente registrado será convocado pela Secretaria Municipal de Administração para alteração, 
por aditamento, do preço da Ata.  
 
5. DAS OBRIGAÇÕES  
5.1. Para garantir o fiel cumprimento dos serviços, cabe à Prefeitura Municipal de União 
da Vitória PR: 

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
b. Verificar minuciosamente o prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo;  
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c. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

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

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

f. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 
g. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem 

exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção. 
 
5.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Ata de Registro de Preços, bem como 
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados.  
5.1.2. A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior 
a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 
 
5.2. O Licitante vencedor, no decorrer da execução da presente Ata de Registro de 
Preços, obriga-se:  
5.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 

a. Assumir inteira responsabilidade pelo efetivo cumprimento do objeto licitado e efetuá-lo de 
acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções deste Edital e seus 
anexos, com o fornecimento de pessoal, material, equipamentos e outros itens que se 
fizerem necessários ao fiel cumprimento do mesmo; 

b. Cumprir a legislação vigente referente à transportes de passageiros, independente de estar 
mencionado neste Edital; 

c. Obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores e manter atualizados 
os registros junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, ao Departamento 
de Estradas de Rodagem – DER/PR e aos demais órgãos indispensáveis ao fiel 
cumprimento do objeto deste Contrato; 

d. Arcar com todas as despesas, custos com veículos, motorista, combustível, taxas, seguros, 
pedágios, encargos e outros decorrentes do fornecimento do objeto; 

e. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, e atender 
prontamente todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços prestados, bem 
como as exigências inerentes ao objeto deste Contrato, sem que disso decorra qualquer 
ônus para a Prefeitura; 

f. É vedado ao Licitante Vencedor subcontratar outra Empresa para execução do objeto deste 
Pregão Eletrônico; 

g. Responder pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, garantindo segurança total do 
transporte e manter seguro contra riscos de responsabilidade civil para passageiros e 
terceiros; 

h. Na hipótese de problemas com o veículo durante o trajeto, a empresa transportadora é 
responsável pela substituição imediata do mesmo e condução dos alunos, de forma segura 
ao seu destino, cuja situação deve ser prontamente reportada a Secretaria responsável 
para conhecimento; 

i. Apresentar relatório detalhado com especificação dos valores, quilometragem e 
discriminação dos serviços prestados; 

j. Observar itinerários e programas de horários aprovados pelo Município de União da Vitória 
– PR (Secretaria Municipal de Educação); 

k. Manter, durante toda execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 
licitação; 
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5.3. DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AO VEÍCULO  
5.3.1. Os veículos utilizados no transporte além dos requisitos previstos na legislação 
federal, deverão sujeitar-se ao seguinte:  

 
a. Registro como veículo de passageiros; 
b. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 
c. Cintos de segurança em número igual à lotação;  
d. Extintor de incêndio, obedecidas às normas do CONTRAN; 
e. Os veículos a serem utilizados não poderão ter ano de fabricação inferior a 2004 e deverão 

ser mantidos em ótimo estado de limpeza, conservação e manutenção, em especial nos 
itens referentes à segurança; 

f. Comprovante do pagamento do seguro obrigatório do(s) veículo(s) a ser(em) utilizado(s) 
na prestação de serviço de transporte; 

g. Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN; 
h. Empresa deverá manter cadastro dos escolares/alunos que transporta contendo: nome da 

criança, nome dos pais, endereço residencial completo, endereço comercial do pai e mãe 
ou responsável legal. 

5.4. DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AO CONDUTOR  
5.4.1. Apresentar documentação que ateste o cumprimento pelo motorista, que efetuará 
o serviço, das exigências previstas no Artigo 138, do Código de Trânsito Brasileiro - Lei 
9.503, de 23 de setembro de 1997, ou seja:  

a. Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;  
b. Ser habilitado na categoria D (inciso I, art. 143 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 

1997);  
c. Não ter cometido infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias 

durante os doze últimos meses;  
d. Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN (inciso 

IV, Art. 145, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e art. 33 da Resolução nº 168, 
de 14 de dezembro de 2004, atualizada do CONTRAN). Por igual, deverá apresentar a 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – dos motoristas, devidamente anotada 
pela licitante, ou Ficha de Registro de Empregado – RE, devidamente registrada no 
Ministério do Trabalho, ou, ainda, contrato social e último aditivo, se houver, caso o 
motorista seja sócio;  

e. Apresentar documentação que atenda o Artigo nº 329, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro.  

f. O Condutor obrigatoriamente deverá, ser o mesmo mencionado no Laudo de Vistoria da 
DRP; sendo que, na hipótese de ocorrer a substituição do condutor, a empresa deverá 
providenciar novo Laudo; 

 
6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução dos serviços 
solicitados e a emissão da Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR, 
desde que o objeto tenha sido entregue e executado na totalidade em que foi solicitado e de 
acordo com as determinações e especificações constantes do presente Edital e Proposta da 
Contratada, após terem sido aprovados pelo setor competente do mesmo; 
 
6.2 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 
preços, bem como o número da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas 
com outros CNPJ; No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do 
processo licitatório e o número do contrato que a originou; 
 
6.3. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da Prefeitura Municipal de 
União da Vitória, os pagamentos serão liberados; 
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6.4. Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de depósito Bancário em 
conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da 
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 
 
6.5. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento 
ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida; 
 
6.6. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e 
Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente; 
 
6.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, 
sem que isso gere direito a qualquer compensação; 
 
6.8. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de União 
da Vitória/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a 
aplicação das seguintes fórmulas:  
   

I = (TX / 100) / 365  
  EM = I x N x VP, onde:  
  I = Índice de atualização financeira;  
  TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
  EM = Encargos moratórios;  
  N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;  
  VP = Valor da parcela em atraso.  
   
6.9. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR fará as retenções de acordo com a legislação 
vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.  
 
7. DA FONTE DE RECURSOS 
7.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária nº.  
2.020.3390.33 - 1000 - 175/2018   -   MANUTENCAO SERV TRANSPORTE ESCOLAR 2.020.3390.33 
- 1104 - 176/2018   -   MANUTENCAO SERV TRANSPORTE ESCOLAR 2.020.3390.39 - 1124 - 
180/2018   -   MANUTENCAO SERV TRANSPORTE ESCOLAR 2.020.3390.39 - 1107 - 179/2018   -   
MANUTENCAO SERV TRANSPORTE ESCOLAR 2.020.3390.33 - 1107 - 177/2018   -   MANUTENCAO 
SERV TRANSPORTE ESCOLAR  
 
8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
8.1. O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:  
 
a) A pedido, quando:  
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.  
 
b) Por iniciativa do MUNICÍPIO, quando:  
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado;  
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; - 
por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de 
Registro de Preço, sem justificativa aceitável;  
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- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata 
de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.  
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido apostilamento 
na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de registro. 
 
9. DA(S) ALTERAÇÃO(ÕES) NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no 
artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 1993; 
9.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao Município de União 
da Vitória promover as necessárias negociações junto aos fornecedores; 
9.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o Município de União da Vitória deverá: 

a. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 
compromisso assumido; e 

b. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
 
9.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura 
Municipal de União da Vitória poderá: 

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

b. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
 
9.5. Não havendo êxito nas negociações, o Município de União da Vitória deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 
 
10. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
10.1. Caberá a gestão da Ata de Registro de Preços à Secretaria Municipal de Educação, a quem 
compete todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste Contrato 
e ainda:  
 
I - propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 
legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;  
II - receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;  
III - acompanhar o processo licitatório, em todas as suas fases;  
IV - manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, com base nas 
informações e relatórios apresentados pelo fiscal;  
V - propor medidas que melhorem a execução do contrato. 
 
10.2. Caberá a Secretaria Municipal de Educação e ao fiscal de Contrato, a Servidora Juceli 
Terezinha Moreira de Lima, inscrita no CPF nº 572.298.999-15 e Fiscal Substituto a Servidora 
Michelly Fink, inscrita no CPF nº 061.621.129-50, cabendo a estas o acompanhamento da 
execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato as ocorrências que 
possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda: 
I - Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega ou a prestação de serviço, após 
conferência prévia do objeto registrado;  
II - Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;  
III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades se encontram de acordo com o 
estabelecido no contrato;  
IV - Comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem 
como os pedidos de prorrogação, se for o caso;  
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VI - acompanhar a execução do contrato, informando ao gestor as ocorrências que possam 
prejudicar o bom andamento da obra, do fornecimento ou da prestação do serviço;  
VII - informar, em prazo hábil, no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no 
objeto ao gestor;  
VIII - Controlar, periodicamente, as ordens de fornecimento necessárias para a execução do 
objeto; 
 
10.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
beneficiária da Ata pelos danos causados à Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR ou a 
terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos.  

 
10.4. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR, não elide nem diminui a responsabilidade da beneficiária da Ata quanto ao cumprimento 
das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer 
irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Prefeitura Municipal de União da 
Vitória ou do servidor designado para a fiscalização.  
 
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
10.1. Pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos, a contratada estará 
sujeita à aplicação das seguintes penalidades, após regular apuração, mediante processo 
administrativo, garantido amplo direito de defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis:  
 
11.1.1. multa compensatória de até 20% (vinte por cento), a ser calculada sobre o valor total da 
contratação, no caso de inadimplemento de qualquer obrigação por parte da contratada, sem 
prejuízo das demais sanções administrativas;  
 
11.1.2. multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso não justificado no 
cumprimento dos prazos estabelecidos neste instrumento, contada desde o primeiro dia do atraso 
na execução de qualquer prazo previsto no contrato, a ser calculada sobre o valor total atualizado 
da contratação, até o limite de 20% (vinte por cento);  
 
11.1.3. multa compensatória de até 20% (vinte por cento) a ser calculada sobre o valor total da 
contratação, no caso de inadimplemento da garantia do objeto, sem prejuízo das demais sanções 
administrativas;  
 
11.1.4. multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o 
valor total do contrato, no caso de inobservância do prazo fixado para apresentação de garantia, 
até o limite de 2% (dois por cento).  
 
11.1.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão 
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 
incisos I e II do artigo 78 da Lei n.º 8.666/1993.  
 
11.1.6. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de falta de funcionário terceirizado, a ser 
calculada sobre o valor da parcela mensal do contrato até o limite de 20% (vinte por cento).  
 
11.1.7. multa moratória de 0,5%(zero vírgula cinco por cento) por atraso no horário de trabalho de 
funcionário terceirizado, a ser calculada sobre o valor da parcela mensal do contrato até o limite de 
20% (vinte por cento).  
11.1.8. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso no pagamento dos funcionários 
terceirizados, a ser calculada sobre o valor da parcela mensal do contrato até o limite de 20% 
(vinte por cento).  
 
11.1.9. advertência;  
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11.1.10. suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, por até dois anos;  
 
11.1.11. 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 depois de decorrido o prazo de 
dois anos.  
 
11.2. A critério da Administração, poderão ser suspensas penalidades, no todo ou em parte, 
quando o atraso for devidamente justificado por escrito pela contratada e aceito pela Prefeitura 
Municipal de União da Vitória/PR.  
 
11.3. O valor das multas será deduzido da importância a ser paga à contratada.  
 
11.4. As multas poderão ser aplicadas juntamente com as penas de advertência, impedimento de 
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR ou declaração de inidoneidade.  
 
11.5. Além das sanções acima, também são válidas as estipuladas no Edital e no termo contratual.  
 
12. DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 
12.1. Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, por parte da Prefeitura Municipal, os 
seguintes:  
 
a. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;  
b. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;  
c. O atraso injustificado no início do serviço;  
d. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Prefeitura Municipal;  
e. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial do 
objeto contratual, salvo em casos excepcionais quando expressamente autorizado pela Prefeitura 
Municipal;  
f. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;  
g. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma prevista neste contrato;  
h. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  
i. A dissolução da sociedade;  
j. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, bem como a 
sua associação com outrem, fusão, cisão ou incorporação, que prejudique ou inviabilize a execução 
do contrato;  
k. Razões de interesse administrativo da Prefeitura Municipal de União da Vitória;  
l. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato.  
 
12.2 A rescisão do contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, 
desde que haja conveniência da Contratante.  
a. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de parecer da Assessoria Jurídica e 
de autorização escrita e fundamentada da Contratante 
b. A rescisão do contrato poderá dar-se, ainda, judicialmente, nos termos da legislação em vigor.  
 
12.3. Ocorrendo atraso na execução dos serviços, sem que tenham sido apresentadas justificativas 
plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que a 
Prefeitura Municipal de União da Vitória poderá optar pela rescisão do contrato, eximindo-o de 
qualquer obrigação residual relacionada ao serviço contratado.  
12.4 Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “k” e “l” do item 12.1 desta cláusula, sem que 
haja culpa da CONTRATADA, a Contratante ressarcirá os prejuízos devidamente comprovados que 
a CONTRATADA houver sofrido, tendo esta, ainda, direito aos pagamentos devidos pela execução 
do contrato até a data da rescisão.  
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12.5 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo de 
contratação, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
 
12.6 Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula seguinte, na hipótese de rescisão 
administrativa do presente contrato, a Prefeitura Municipal de União da Vitória reserva-se o direito 
de reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao mesmo. 
 
13. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
13.1. Aplica-se à execução da presente Ata de Registro de Preços, em especial aos casos omissos, 
o Decreto Municipal n.º 123/2010, a Lei Municipal n.º 4363/2014, subsidiariamente a Lei n.º 
10.520/02 e a Lei nº 8.666/93, bem como, supletivamente, as disposições do Código de Defesa do 
Consumidor – CDC e as normas de direito privado.  
13.2. Eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas da presente Ata de 
Registro de Preços serão solucionadas por meio da aplicação do princípio constitucional da 
proporcionalidade, da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil) e da função social dos contratos 
(art. 421 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil), bem como de conformidade com os princípios 
gerais de direito, levando-se em conta sempre e preponderantemente o interesse público (coletivo) 
a ser protegido/tutelado. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços; 
II - Integram esta Ata o Edital do Pregão e seus anexos e as propostas das empresas classificadas. 
III - O extrato da Ata de Registro de Preços deverá ser publicado na imprensa oficial, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de início da validade do registro. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e 
Anexos do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº xx/20__ e a proposta da empresa. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados por esta Ata de 
Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93 
 
15. DO FORO  
15.1. É competente o Foro da Comarca de União da Vitória – PR, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.  
 
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.  
 

União da Vitória – PR, ___ de _____________ 20__ 
 

 

 

 

 

 

 

CONTRATADA   CONTRATANTE 
    
Testemunhas: 
 

   

1ª Assinatura    2ª Assinatura  
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ANEXO 12 

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO 
 

 

Razão Social da 

proponente______________________________________________________________________ 

Endereço _______________________________________________________________________ 

Bairro ________________________ CEP: _____________________________________________ 

Cidade ______________________________, Estado ____________________________________ 

CNPJ nº 

_______________________________________________________________________________ 

Inscrição Estadual nº _____________________________________________________________ 

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº _________________________________________________ 

Nº do telefone ___________ Nº de fax da empresa _____________________________________ 

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato________________________ 

Função do representante legal______________________________________________________ 

Endereço do representante legal________________________ _____________________________ 

RG nº ________________________ Órgão emissor _____________________________________ 

CPF nº ________________________________________________________________________ 

 

Local e data ________/______/_______/20__  

 

 

 

 

Assinatura do representante legal 

e carimbo da empresa 
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ANEXO 13 

RECIDO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 
Senhor Licitante,  
 
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR e essa empresa, 
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo abaixo, remetendo-o à Pregoeira, por e-mail: 
licitacoes@uniaodavitoria.pr.gov.br.  
 
A não remessa do recibo exime esta Pregoeira da comunicação de eventuais retificações ocorridas 
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais que se fizerem 
necessárias. 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ***/2018 

 
Razão Social:  
_______________________________________________________________________________ 
 
CNPJ n.º: 
_______________________________________________________________________________ 
 
Endereço: 
_______________________________________________________________________________ 
 
Cidade: _________________ Estado: _____ Telefone: __________________________________ 
 
Pessoa para contato:  
_______________________________________________________________________________ 
 
Endereço eletrônico (e-mail):  
_______________________________________________________________________________ 
 

Recebemos, através do acesso à página www.uniaodavitoria.pr.gov.br nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 
Local/data: __________________, _____ de __________________ de 2018.  
 
 

_____________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

 


