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EDITAL PREGAO PRESENCIAL No 009/2017 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçA0 DO GURGUEIA - P1, inscrita no 
CNPJIMF sob o no 06.554.380/0001-92, torna pUblico, para conhecimento geral, que no dia 
11 de abril de 2017, na sala da Comissão Permanente de Licitaçoes, na sede da Prefeitura 
Municipal situada na do Ferreiro, S/N, BairroPlanaltina. em Redenção do Gurgueia - Fl, 
será aberta licitacao na modalidade PREGAO PRESENCIAL NO 009/2017, regime de 
empreitada MENOR PREO GLOBAL, sob o tipo menor preço, regida pela Lei Federal n°. 
10.520/2002, Decreto n° 3.555/2000, Decreto n° 5.450/2005, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couber, as disposiçoes da Lei federal n°. 8.666/93, corn alteraçoes posteriores, Lei 
Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, de 07 de agosto de 
2014, e dernais normas regulamentares aplicáveis a especie, atendidas as limitaçöes, 
condiçöes e exigéncias expressamente fixadas neste EDITAL, destinado a contratacão de 
empresa para manutenção dos serviços de transporte escolar de alunos da rede municipal 
de ensino que residem na zona rural, garantindo a locomoçào de ida e vinda para as 
unidades de ensino do municipio de Redençào do Gurgueia - Fl, conforme descriçoes no 
anexo I. Maiores informaçoes podem ser obtidas pelo telefone/fax (89) 3566-1166 ou na 
sala da Corn issão Permanente de LicitaçOes no mesmo endereço acima citado. 

Local, data e horário de entrega dos envelopes: Sala de reuniöes da Comissão 
Permanente de Licitação na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua do Ferreiro, S/N, 
Bairro Planaltina, em Redençâo do Gurguéia - P1, dia 11/04/2017 ate as 10:30hs (dez horas 
e trinta minutos) 

PREAMBULO 

01 - DO OBJETO 
02 - DAS CON DIc0ES DE PARTIcIPAçA0 
03 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
04 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
05 - DA PROPOSTA 
06 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAcAO DAS PROPOSTAS 
07 - DA HABILITAcAO E SEU JULGAMENTO 
08 - DO RECURSO E DA IMPuGNAcA0 
09 - DA c0NTRATAçA0 
10- DO PAGAMENTO 
11 - DO SERVIç0, DO ACEITE E RECEBIMENTO 
12 - DAS PENALIDADES 
13 - DA DOTAçAO ORçAMENTARIA 
14 - DAS DIsPoSIçoEs FINAlS 

• Anexo I - Termo de Referéncia; 
• Anexo II - Modelo de formulário Padronizado de Proposta; 
• Anexo III - Modelo de declaração de Habilitação; 
• Anexo IV - Modelo de declaracao de Fatos Supervenientes 

Impeditivos; 
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• Anexo V - Modelo de declaracao nos termos do Inciso XXXIII do 
artigo 70  da Constituiçâo Federal; 

• Anexo VI - Minuta do Contrato; e 
Anexo VII - Modelo de declaraçao de MPE. 

• Anexo VIII - Modelo de declaraçâo que nao ha sócios, gerentes ou 
diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau de 
servidores ocupantes de cargos de direcao, chefia ou 
assessoramento dos diversos Orgãos do municIpio de Redencao do 
Gurguéia - Piaui. 

01 - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto da presente Iicitacão a contratacão de empresa para 
manutencão dos servicos de transporte escolar de alunos da rede municipal de 
ensino que residem na zona rural, garantindo a Iocomoçao de ida e vinda para as 
unidades de ensino do municIpio de Redençao do Gurguéia - P1, conforme descricôes 
no anexo I. 

1.2 - A forma pela qual deverá ser executado o objeto licitado e as diversas 
obrigaçoes do licitante e do adjudicatário do objeto desta Iicitação está registrada neste 
Edital, na Minuta do Contrato e anexos que, igualmente, integrarn o dossiê de informaçöes 
sobre a licitacâo. 

1.3 - Caso seja impossibilitada a realizaçäo da sessào na data marcada, esta se 
realizará no primeiro dia ütil subsequente ou outra data deliberada pela pregoeira corn a 
devida comunicacão formal aos licitantes. 

02— DAS coNDlcoEs DE PARTIcIPAcA0 

2.1 - Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que esteja cadastrada 
ou nao junto a Comissão Permanente de Licitação e que: 

2.1 .1 - Detenha atividade pertinente e compativel corn o objeto deste Pregâo; 

2.1 .2 - Atenda os requisitos e exigèncias constantes deste Edital e seus anexos: 

2.1.3 - Para fins de aplicação da Lei Complementar 123/2006 nesta licitag5o, as 
MPE (MEl, ME F EPP), farâo jus aos mesrnos beneficios sendo, portanto, denominadas 
genericamente de MPE ou de Entidades Beneficiadas; 

2.2 - Não poderão concorrer neste Pregao: 

2.2.1 - Consôrcio de ernpresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.2.2 - Empresa que esteja suspensa de participar de Iicitação. 
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2.2.3 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar corn a 

Adrninistração PUblica Municipal, Estadual, ou Federal, enquanto perdurarem Os motivos da 
puniçäo; 

2.2.4 - Direta ou indiretamente, ernpresa ou firma mercantil individual constitulda 
por servidor ou dirigente de Orgäo ou entidade contratante ou responsável pela licitaçao, nos 
terrnos do art. 9 0 , lnciso Ill, da Lei Federal n° 8.666/93; 

03—DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

3.1 - Para fins de credenciamento junto a pregoeira e Equipe de Apoio, a 
licitante deverâ enviar urn representante rnunido de documento que o credencie a 
participaçao, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no horário indicado no 
preâmbulo deste Edital, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente. 

3.2 - 0 credenciarnento far-se-a mediante a apresentacao dos seguintes 
documentos: 

3.2.1 - No caso de diretor, socio ou proprietário da ernpresa licitante que 
comparecer ao local, deverá comprovar a representatividade por rneio da apresentação: de 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social, do docurnento de eleicao de seus 
administradores, devidamente registrados na Junta Cornercial ou no cartório de pessoas 
juridicas, conforme o caso (cOpia autenticada na forma do subitern 7.4). 

3.2.2 - Tratando-se de procurador deverá apresentar instrurnento püblico ou 
particular de procuração, corn firma reconhecida em cartório, corn poderes expressos para 
formular ofertas e lances de precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certarne, 
em nome da licitante, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no 
subitem acima, que cornprove os poderes do mandante para a outorga. 

3.2.3 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

3.3 —No momento do credenciarnento deverá ser apresentada DECLARAçAO 
DE HABILITAAO conforme Anexo III, e de acordo corn o inciso VII, artigo 4 0  da Lei 
Federal n° 10.520/2002, dando ciência de que curnprern plenarnente os requisitos da 
habilitaçâo. 

3.4 - A empresa licitante somente poderá se pronunciar através de seu 
representante credenciado e ficará obrigada pelas declaracoes e rnanifestaçöes do mesrno. 

3.5 - 0 representante legal da licitante que não se credenciar perante a 
pregoeira e Equipe de Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, ficará 
impedido de participar das fases de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a 
intenção de interpor recurso, enfirn, para representar a licitante durante a reunião de 
abertura dos envelopes Proposta ou Docurnentaçào relativos a este Pregao, caso em que 
será mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das 
propostas e apuração do menor preco. 
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3.6 - As MPE, nos termos do art. 72 da Lei Complernentar no 123/06 e devido a 
necessidade de identificacão pela pregoeira, deverão credenciar-se acrescidas das 
expressoes "ME" ou "EPP" a sua firma ou denorninação e apresentar a CERTIDAO 
SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL JUNTO, ou DECLARAAO DE 
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL OU CARTORIO DE REGISTRO ou CERTIFICADO 
DE coNDIçAo DE MICRO EMPRESARIO INDIVIDUAL - CCMEI, COM A DEcLARAcA0 
DE ENQUADRAMENTO COMO MPE, ANEXO VII, assinada pelo seu proprietário ou sácios 
ou contador responsável pela escrituracão da empresa devidamente registrado no órgão 
Regulador. 

3.6.1 - 0 credenciamento do licitante corno MPE somente será procedida pela 
pregoeira se o interessado comprovar tal situacão juridica através do seu instrurnento 
constitutivo registrado na respectiva Junta Cornercial ou órgào competente, no qua] conste a 
inclusão no seu norne como ME ou EPP, ou através da apresentaçao do comprovante de 
enquadrarnento do licitante na condiçao de ME ou EPP mediante declaração em 
instrumento prOprio para essa finalidade no respectivo órgão de registro de seus atos 
constitutivos; 

3.6.2 - 0 descumprimento da lei, sern prejuIzo das sançoes cabiveis, náo 
acrescendo ao norne credenciado as extensöes ME ou EPP, significa renCincia expressa e 
consciente, desobrigando a pregoeira, dos benefIcios da Lei Complernentar n° 123/06 
aplicáveis ao presente certame; 

3.6.3 - A responsabilidade pela declaração de enquadramento como MPE é 
ünica e exciusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que 
possam advir de urn enquadramento falso ou errôneo. 

3.7 - 0 representante poderá ser substituido por outro devidarnente cadastrado; 

3.8 - A não apresentaçao ou a näo incorporação do docurnento de 
credenciarnento não inabilitará a licitante, rnas impedira o representante de manifestar-se e 
responder pela mesrna. 

3.9 - Caso o proponente nâo cornpareça, mas envie toda a docurnentacão 
necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão corn a primeira proposta 
apresentada quando do inIcio dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando a 
fase de lance, de negociação e a interposicao de recursos. 

3.10— A falta ou incorrecao do documento de credenciamento não impedirá 
a licitante de entregar os envelopes da pro posta e de habilitação, mas a impedirá de 
manifestar-se no certame. 

3.11 - Os documentos para o credenciamento referido nos subitens 
anteriores, deverão ser apresentados fora dos envelopes. 

04- DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
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4.1 - Ate o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, a licitante 
deverá apresentar a Equipe de Apoio, juntamente corn a Declaração de Habilitacão 
(conforme Anexo III), a proposta escrita e a documentação, ern envelopes separados, 
fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, além da razáo social do licitante, se os rnesmos não forem tirnbrados: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA— P1 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 044/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 009/2017 
ENVELOPE 01 - PROPOSTA COMERCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçA0 DO GURGUEIA - P1 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 044/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 009/2017 
ENVELOPE 02— DOCUMENTAcAO HABILITAcAO 

Parágrafo Unico - A Proposta, Declaraçöes e demais documentos exigidos no 
presente pregão deverão ser elaborados digitalmente em papel timbrado da empresa, 
contendo a razão social do licitante, CNPJ, endereco, fone, etc. 

05— DA PROPOSTA 

5.1 - As Propostas deverão ser redigidas corn clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas em 
todas as suas folhas, vedadas cotacoes alternativas, corn ldentificação do proponente, corn 
data e mençào ao nümero do Edital. 

5.2 - A licitante deverá apresentar o preco unitário e preço total, conforme Anexo 
I e II deste Edital, e ao final corn a indicaçäo do total geral da proposta, em algarismo e por 
extenso, sob pena da desclassificação da proposta. 

5.3 - Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em 
Real (R$), em algarismos arábicos. 

5.4 - Nos precos cotados deverão estar inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, compreendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes dos 
servicos, bern ainda, deduzidos quaisquer descontos que venharn a ser concedidos. 

5.5 - Os preços deverão ser cotados corn apenas duas casas decimais. 

5.6 - A Ultima folha deverá estar carirnbada corn o CNPJ/MF da empresa 
Iicitante. A falta do carimbo não irnplica na desclassificação da Iicitante caso a proposta 
esteja com todas as suas folhas impressas em papel timbrado da empresa licitante. 

5.7 - Deve informar o prazo de validade da proposta, que nào poderá ser inferior 
a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes de proposta. 

5.8 - Orcarnento discriminado, contendo unidades, quantidades, todos os custos 
diretos e indiretos constantes na almnea anterior, conforrne Anexo I. 
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5.9 - Caso o prazo estabelecido no subitem 5.7 não esteja indicado na proposta, 
o mesmo será considerado como aceito pela licitante para efeito de julgamento. 

5.10 - Não se admitirá proposta elaborada em desacordo corn os termos deste 
Edital, ou que apresentar preços global ou unitário inexequlveis, simbôlicos, irrisários ou de 
valor zero, incompatIveis corn os preços de insumos e salários de mercado acrescido dos 
respectivos encargos. 

5.11 - Conta bancária: nome e nümero da conta corrente do licitante 

5.12 - 0 preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se os 
aumentos estabelecidos por Lei. 

5.13 - A apresentacao das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condiçöes estabelecidas neste edital e anexo. 

06—DO JULGAMENTO E CLASSIFIcA(;AO DAS PROPOSTAS 

6.1 - No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, será aberta 
sessão püblica para processamento do Pregao, iniciando-se corn o credenciamento dos 
interessados em participar do certame e recebimento dos envelopes corn propostas escritas 
e documentação de habilitaçâo. 

6.2 - A pregoeira procederá a abertura do Envelope n° 01, contendo a Proposta 
de Preços Escritos ordenando-as em ordem crescente de preços e, em seguida, fará uma 
análise prévia dos preços, observando a exatidão das operaçöes aritméticas que 
conduziram ao preco total, procedendo-se as correcoes de eventuais erros, tornando como 
corretos e adotando como critério de aceitabilidade os preços "unitários". 

6.3 - Durante o julgamento e análise das propostas, será verificada, 
preliminarmente, a conforrnidade das propostas apresentadas corn os requisitos 
estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase 
de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos. 

6.4 - Apôs proceder conforme descrito no subitem anterior, a Pregoeira 
selecionará as propostas para fase de lances, observando os seguintes critérios: 

a) Classificará a licitante autora da proposta de MENOR PREO GLOBAL e 
todas aquelas apresentadas corn precos sucessivos e superiores em ate 10% (dez por 
cento), em relacâo ao menor preço ofertado, disposto em ordem crescente, para que os 
representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais. 

b) Não havendo pelo menos 03 (trés) propostas na condição definida na alinea 
anterior, seräo selecionadas as propostas Oue apresentarem os menores precos, ate o 
máximo de 03 (três), incluindo a prirneira classificada, quaisquer que sejarn os preços 
ofertados, observado o subitem 5.1.5. No caso de empate nos preços, serão adrnitidas 
todas as propostas empatadas, independenternente do niirnero de licitantes. 
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C) Havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase 
de lances, realizar-se-á o sorteio para definir a ordem da apresentacao dos lances. 

6.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Tenham inobservado o presente edital, estejam incompletas, apresentern 
emendas, rasuras ou entrelinhas ou, ainda, linguagem que dificulte a exata compreensâo do 
enunciado; 

b) Não se refira a integralidade do objeto; 

c) Apresentem precos simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompativeis corn 
os precos de mercados, excessivos ou manifestamente inexequIveis; 

d) Näo atenda as exigências deste instrumento convocatório ou das diligencias. 

6.5 - A pregoeira convocará as licitantes selecionadas conforme item 6.4 para a 
apresentação de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, 
iniciando-se pelo autor da proposta de maior preço, seguindo-se das demais em ordern 
decrescente de valor. 

6.6 - A pregoeira, antes da etapa de lances, estabelecerâ o intervalo minimo 
entre os lances, para agilizar a sessão. 

6.7 - Na fase de lances verbais será permitido o uso de celulares pelos 
representantes para eventuais consultas telefônicas, Os quais disporão ate o máximo de 03 
(trés) minutos, por consulta. 

6.8 - Em observância a Lei Complementar Federal n° 123/2006, na presente 
licitaçâo será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
MPE. 

6.8.1 - Entende-se por empate aquelas situaçöes em que as propostas 
apresentadas pelas MPE sejam superior ate 5% (cinco por cento) a proposta mais bern 
classificada. 

6.8.2 - A pregoeira consultará a MPE melhor classificada, dentre aquelas que 
estejam na situação de empate, ou seja, cujo valor do ultimo lance seja igual ou superior em 
ate 5% (cinco por cento) em relaçäo ao valor apresentado pela proponente detentora do 
menor preço, para que manifeste a intençäo de apresentar novo lance proposta corn valor 
inferior ao valor da melhor oferta apurada. 

6.9 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

6.9.1 - A MPE mais bern classificada será convocada para apresentar nova 
proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. (inciso I do art. 45 da Lei 
Complementar Federal n° 123/2006); 
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6.9.2 - Não ocorrendo a contratacao da MPE, na forma do subitem 6.9.1 deste 
Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipôtese do 
subitem 6.8.1 deste Edital, na ordem classificatOria, para o exercIcio do mesmo direito 
(inciso II do art. 45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006); 

6.9.3 - Na hipôtese da não contratacäo nos termos previstos no subitem 6.9 
deste Edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame (§ 1 0  do art. 45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006); 

6.9.4 - 0 disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por MPE (§ 21  do art. 45 da Lei Complementar Federal n° 
123/2006); 

6.10 - A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pela 
pregoeira, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutençao do 
ültimo preco apresentado pela licitante, para efeito de ordenaçao das propostas. 

6.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a 
licitante desistente as penalidades previstas neste Edital. 

6.12 - Nâo havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, 
será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de 
MENOR PREcO. 

6.13— Caso não se realizem lances verbas, será verificada a conformidade entre 
a proposta escrita e o valor estimado para contratação. 

6.14 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a documentaçäo de habilitaçäo do licitante que a tiver formulado visando a 
confirmaçao das suas condiçoes habilitatórias. 

6.14.1 - Constatado o atendimento pleno das exigéncias editalicias, será 
declarado o proponente vencedor, sendo-Ihe adjudicado a(s) objeto(s) licitado(s). 

07— DA HABILITAcA0 E SEU JULGAMENTO 

7.1 - Para habilitação neste Pregão, ultrapassada a fase de propostas, a 
licitante, detentora da melhor oferta, deverá comprovar, mediante apresentacão no 
ENVELOPE n° 02, as documentos a seguir relacionados, entregues de forma ordenada e 
numerados, de preferéncia, na seguinte ordem, de forma a permitir a major rapidez na 
conferéncia e exame correspondentes: 

7.1.1 - Documentacào relativa a HABILITAçAO JURIDICA: 

a) Cédula de Identidade e CPF do empresário ou sócio; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
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c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, corn suas 
alteraçöes ou a respectiva consolidação, se houverem, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por açôes, acompanhado de 
documento de elerção de seus administradores; ou ainda: 

d) Inscri(;ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acorn panhado de 
prova de eleicao da diretoria em exercicio; 

e) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa juridica como sócia, 
junta-se para a habilitacão o CNPJ da respectiva empresa; 

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no Pals, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo Orgào competente, quando a atividade assim a exigir, 
arquivados na junta comercial. 

7.1.2 - Docurnentaçao relativa a REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 

a) Prova de inscriçâo no Cadastro Nacional da Pessoa JurIdica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 
Municipal, relativa ao domiculio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e 
compatIvel corn o objeto licitado; 

c) Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal: Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federals e a Divida Ativa da União, ou 
Certidão Conjunta Positiva corn efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), (Portaria 
Conjunta PGFN I RFB no 1.751, de 01/10/2014); 

d) Prova de regularidade corn a Fazenda Piblica Estadual (Certidão Negativa de 
Débitos Gerais, compreendendo todos as tributos de compet(§ncia do Estado), emitida pelo 
Orgão competente, da localidade de dornicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei. 
(Certidão Quanto a DIvida Ativa e Certidão de Quita(;ao de Tributos ou Certidão 
Co nj u nta); 

e) Prova de regularidade corn a Fazenda Püblica Municipal (Certidão Negativa 
de Débitos Gerais, cornpreendendo todos as tributos de competência do Municlpio), emitida 
pelo órgão cornpetente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da 
Lei. (Certidão Quanto a DIvida Ativa e Certidão de Quita(;ão de Tributos ou Certidão 
Co nj u nta); 

f) Certificado de Regularidade perante a Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço I FGTS; 

g) Certidäo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal n o  
12.440 de 07.07.2011. 
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7.1.3— Documentacào relativa a QUALIFICA(;AO ECONOMICO-FINANCEIRA: 

a) Balan(;o patrimonial, assinado por contabilista habilitado e pelo 
representante da empresa, e dernonstraçoes contábeis do Ultimo exercIcio social, exigiveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituicão por balancetes ou balanços provisôrios; (exceto para MPE); 

a. 1) Entenda-se por 'na forma da lei" o seguinte: quando S/A, balanço 
patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e § 5 0 , da Lei Federal n° 6.404/76); 
quando outra forma societária, balanço acompanhado de cOpia do termo de abertura e 
encerramento do livro Diário do qua] foi extraIdo (art. 5, § 2 1  do Decreto Lei n° 486/69), 
autenticado pelo orgao competente do Registro do Comércio; 

a. 2) Sociedades constituidas ha menos de 01 (urn) ano poderào participar do 
Pregao apresentando o balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na 
Junta Cornercial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da empresa; 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa juridica, ou de execuçáo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa 
juridica, a menos de 120 (cento e vinte) dias da data prevista para abertura do Pregão. 

7.1 .4 - Declaração, observadas penalidades cabIveis, de superveniência de 
fatos impeditivos da habilitaçao, conforme Anexo IV deste Edital; 

7.1.5 - Declaraçao da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, 
ernpregado (s) corn 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 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do artigo 70  da Constituição Federal (na 
forma do Anexo V deste Edital); 

7.1.6 - Declaraçao da licitante de que não ha socios, gerentes ou diretores da 
licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, ate o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou 
assessoramento dos diversos Orgãos do municipio de Redençao do Gurguéia - Piaui. (na 
forma do Anexo VIII deste Edital). 

7.2 - Os documentos solicitados que par sua natureza devam ser expedidos por 
órgão püblico, deverão estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que 
nào conste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ão válidos por 90 (noventa) 
dias contados da data de sua emissäo, a exceção de atestado (s) de capacidade técnica 
que não será (ão) objeto de aferiçào quanto a esse aspecto. 

7.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 
habilitacão deverào estar: 

a) Em nome da licitante e, preferencialmente, corn nürnero do CNPJ e corn o 
endereço respectivo; 
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b) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverào estar em name da 
matriz; 

c) Se a licitante for a filial, todos as documentos deverão estar em name da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forern emitidos 
sornente em name da matriz. 

7.4 - Os documentos exigidos neste Pregão poderäo ser apresentados em 
original, por qualquer pro cesso de cópia autenticado por cartOrio corn petente ou 
pelos servidores da Sala da Comissão de Licitação no ato da abertura dos envelopes, 
ou publicacao em órgao da imprensa oficial, cuja publicaçao tenha sido feita ate as 
12:00 horas do ó!tirno dia ütil que anteceder a data rnarcada para abertura dos 
envelopes Proposta e Docurnentaçao. 

7.4.1 - Serão aceitas sornente cópias legiveis; 

7.4.2 - Não serão aceitos docurnentos cujas datas estejam rasuradas; 

7.4.3 - A pregoeira reservar-se a direito de solicitar a original de qualquer 
docurnento, sempre que tiver dvida e julgar necessário. 

7.5 - Corn relaçao a documentaçäo de regularidade fiscal, sendo a licitante MPE, 
a rnesrna deverá apresentar todos as documentos exigidos neste Edital, mesrno que 
apresente algurna restriçäo (art. 43 da Lei Complementar Federal n° 123/2006). 

7.5.1 - Sendo a proponente vencedora MPE, e havendo algurna restriçäo na 
comprovacào da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado a prazo de 05 (cinco) dias üteis, 
corn termo inicial a partir da publicação do aviso de resultado, prorrogáveis par igual 
perlodo, a criteria da Administraçao Pi:jblica, através da pregaeira, para a regularização da 
documentacaa, pagarnento ou parcelarnento do débito, e emissão de eventuais certidöes 
negativas ou positivas cam efeito de certidão negativa (§ 1 0  do art. 43 da Lei Complernentar 
Federal n° 123/2006). 

7.5.2 - A nao-regularizacão da documentação, no prazo concedido, implicara 
decadéncia do direito a contratacão, sern prejuIzo das sançöes previstas no art. 81 da Lei 
Federal n° 8.666/93, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordern de classificaçào, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitaçào (§ 2 0  do art. 
43 da Lei Complementar Federal n° 123/2006). 

7.6 - ApOs examinados e julgados as documentos apresentados para efeito de 
habilitaçao das licitantes, mediante confronto corn as condiçöes deste Edital, serão 
desqualificados e nãa aceitos aqueles que não atenderem as exigências aqui estabelecidas. 

7.7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a pregoeira poderá fixar-Ihes 
a prazo de 08 (alto) dias üteis para a apresentacao de novas docurnentos escoimados das 
causas referidas no ato inabilitatório. 

7.7.1 - Serão exigidas para reapresentação apenas as docurnentos 
desqualificados e não aceitos; 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Pedencao do Gurguéia - P1 



c 

7.7.2 - As licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo. 

7.8 - Se o licitante desatender as exigências habilitatôria, a Pregoeira exam inará 
a oferta subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a verificação da 
habilitaçâo do licitante, na ordem de clàssificação, e assim sucessivamente ate a apuraçâo 
de uma proposta que atenda as instrucöes, sendo o respectivo licitante declarado o 
vencedor e a ele adjudicado a objeto do certame. 

8— DO RECURSO E DA IMPUGNAçAO 

8.1 - Qualquer interessado poderá, ate 02 (dois) dias tteis antes da data fixada 
para abertura dos envelopes e da sessáo de processamento do Pregão, solicitar 
esciarecimentos, providëncias ou impugnar a presente Edital, sob pena de decadência de 
faz6-lo administrativamente. 

8.2 - A petição deverá ser dirigida a pregoeira, devendo a mesma decidir no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou conforme a complexidade poderá submetê-la a 
Assessoria JurIdica para análise e parecer; 

8.3 - Acolhida a impugnaç5o ao ato convocatório, ou não sendo possIveb a 
decisão administrativa pertinente antes da data fixada para a realizacão deste Pregao, será 
designada nova data para realizaçäo do cer-tame, com a devida publicidade, inclusive das 
alteraçöes, se houverem. 

8.4 - Manifestaçao da intençao de interpor recurso, pleiteada pela licitante 
deverá ser feita a pregoeira imediatamente após a declaracâo do (s) vencedor (es), nos 
casos de: 

a) Julgamento das propostas; 

b) Habilitação ou inabilitação da licitante; 

c) Outros atos e procedimentos. 

8.5 - A licitante na sua manifestação explicitará, necessariamente, a motivação 
consistente que será biminarmente avaliada pela pregoeira, a quab decidirá pela sua 
aceitação ou não. 

8.6 - A falta de manifestação imediata e motivada da intençào de interpor 
recurso peba licitante, impbicará na decadéncia desse direito, podendo a pregoeira adjudicar 
a objeto a bicitante vencedora. 

8.7 - Admitido a recurso, a bicitante terá o prazo de 03 (trés) dias üteis para a 
apresentaçao das razöes recursais escritas, dirigidas a pregoeira, e estará disponivel as 
demais licitantes classificadas, para impugná-lo ou nao, apresentando suas contrarrazôes 
em ate 03 (trés) dias üteis, contados do términa do prazo da recorrente, sendo-Ihes 
assegurada vista imediata em cartário dos autos do Pregão. 
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8.8 - As licitantes que desejarem impugnar a(s) recursa(s), ficarâa intimadas a 
faze-la desde a reuniãa de realizaçâa do Pregâa. 

8.9 - Uma vez tempestiva, a pregaeira receberá a recurso, declaranda a seu 
efeita suspensiva, e encaminhará a Assessaria JurIdica para análise e parecer, senda a 
decisãa praferida pela autaridade campetente respansável pela hamalagaçãa da licitacaa. 

8.10 - 0 pravimenta quanta aa mérita do recursa pela autaridade campetente 
implica tãa samente a invalidaçãa daqueles atas que nàa sejam passIveis de 
apraveitamenta. 

8.11 - ApOs decididas as recursas e canstatada a regularidade dos atas 
pracedimentais, a autaridade campetente paderá adjudicar a abjeta do Pregãa a licitante 
vencedara, e em cansequência hamalagar a pracedimenta licitatória. 

8.12 - Nãa serâa canhecidas as impugnaçöes e as recursas apresentadas fora 
do praza legal e/au subscritas par representante nãa habilitada legalmente au nâa 
identificada no pracessa para responder pela prapanente. 

9— DA CONTRATAcAO 

9.1 - Será firmada cantrata au instrumenta equivalente cam a licitante vencedara 
cam base nos dispasitivas da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreta 
n° 3.555/2000, Decreta n° 5.450/2005, Lei Camplementar n° 123/06, alterada pela Lei 
Camplementar n° 147/2014, de 07 de agasta de 2014. 

9.2 - 0 praza para assinatura do cantrata au instrumenta equivalente, será de 
ate os (cinca) dias, apOs regular canvacaçáa do MunicIpia de Redençãa do Gurguéia - P1, 
padenda ser prarragada uma iinica vez par igual perlada, quanda salicitada pela parte, 
durante a seu transcursa, desde que acarra mativa justificada devidamente aceita pela 
CONTRATANTE. 

9.3 - Na hipôtese de a(s) licitante(s) canvacada(s) nàa assinar(em) a(s) 
cantrata(s) no praza mencianada no subitem anterior, a Prefeitura de Redençaa do 
Gurguéia - P1, canvacará a(s) licitante(s) remanescente(s), na ardem de classificaçãa, para 
faze-la em igual praza e nas mesmas candiçöes da prapasta vencedara, inclusive quanta 
aas preças, au revagar a licitacäa. 

9.4 - 0 cantrata paderá ser alterada de acarda cam a artiga 65, da Lei n° 
8.666/93, mediante Terma Aditiva, ate a limite estabelecida no § 1° do artiga 65, também da 
Lei n° 8.666/93. 

10— DO PAGAMENTO 

10.1 - A Prefeitura, após a verificaçãa da realizaçãa dos serviças, efetuará a 
pagamenta a cantratada, ate a dia 10 (dez) do mês subsequente aa da realizaçãa do 
serviça, creditada em canta da Cantratada, cuja canta será indicada pela mesma, devenda a 
respectiva fatura discriminativa ser entregue a Prefeitura, prarraganda-se a data de 
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pagamento, sem onus ou acréscirnos, na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na 
entrega da fatura; 

10.1.1 —Afatura deverá contertodas as descricoes dos serviços adquiridos; 

10.1.2 —0 pagarnento será feito na proporcão da realização do recebimento do 
serviço licitado, de conformidade corn as notas fiscais/faturas devidarnente atestadas pelo 
Gestor da despesa, acompanhadas da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS e 
Certidäo Negativa de Débitos junto ao FGTS do licitante vencedor; 

10.2 - Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Contratante, 
a seu criteria, poderá devolve-la, para as devidas correçöes, ou aceitá-la, corn a justificativa 
da parte que considerar indevida. 

10.3 - Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada coma não 
apresentada, para fins de atendimento das condiçoes contratuals. 

10.4 - 0 Contratante não pagará, sem que tenha autorizado prévia e 
formalrnente, nenhum cornpromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, 
sejam ou não instituiçöes financeiras. 

11 - DO SERVIO 

11.1 - Os serviços serão executados ern conformidade corn as rotas 
apresentadas pelas Secretaria Municipal de Educação; 

11.2 - Sem prejuizo de haver reducao ou ampliação da quantidade contratada, 
dentro dos lirnites legais, a critério do Contratante, estirna-se em 10 (dez) rneses, contados 
da data da assinatura do contrato, a prazo para prestaçào do objeto licitado; 

11.3 - Correrão par conta da contratada todas as despesas de seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da realizaçäo dos 
serviços; 

11.4 - A Contratada, caso tenha sua ernpresa fora do rnunicIpio de Redenção do 
Gurguéia, Comprorneter-se-á rnanter meios para atender as necessidades da Prefeitura, 
cumprindo fielmente o objeto deste contrato; 

11.5 - Relativarnente ao disposto na presente cláusula aplicam-se, 
subsidiariarnente, as disposiçöes da Lei Federal n° 8.078/90 - COdigo de Defesa do 
Consumidor; 

12— DAS PENALIDADES 

12.1 - Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93, fica estipulado a 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a tItulo de multa de mora, por 
dia de atraso injustificado na prestaçào dos serviços objeto deste Pregao, ate a limite de 
10% (dez por cento) do valor total do contrato. 
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12.2 - Em caso de inexecucão total ou parcial do pactuado, em razào do 
descumprimento de qualquer das condiçôes avençadas, e demais condiçôes resultantes 
deste Pregao, o Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as 
seguintes penalidades: 

12.2.1 —Advertência; 

12.2.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação 
oficial; 

12.3 - Ficará impedida de licitar e de contratar corn a Adrninistracao Püblica 
Municipal, Estadual e Federal, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, conforme art. 7 1  da 
Lei Federal n° 10.520/02, garantido o direito prévio da citaçao e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da puniçäo ou ate que seja promovida a reabilitaçáo 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

a) Apresentar documentação falsa, ou ainda ensejar injustificadarnente 0 

retardamento da realizacao do certame; 

b) Não mantiver a proposta; 

c) Comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa do atendimento das 
condiçOes de habilitação ou corneter fraude fiscal; 

d) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, falhar ou fraudar sua execução. 

12.4 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 
autoridade competente aplicando-se o Principio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por 
escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data de recebimento da 
notificação, em observância aos princIpios do contraditório e da ampla defesa. 

13— DA DOTAçAO 0R(;AMENTARIA 

13.1 - Os recursos financeiros para as despesas decorrente da contratacão que 
se seguirem a licitação correrão por conta de recursos do FPM e/ou Recursos Próprios, 
ICMS, PNATE, FUNDEB, dotação orçamentária - 12.361.0030.2202.0000 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental - elemento de despesa 3.3.90.33.00 - Passagem 
e Despesas corn Locomoço. 

14— DAS DISPosIcoES FINAlS 

14.1 —A Prefeitura Municipal de Redencão do Gurgueia - Fl, responsável pelo 
presente Pregào reserva-se o direito de: 

a) Revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razöes de 
interesse püblico decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando 
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constatada ilegalidade no seu processamento, de ofIcio ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei 
Federal n° 8.666/93; 

b) Alterar as condiçöes deste Edital, reabrindo a prazo para apresentacão de 
propostas, na forma da legislaçao, salvo quando a alteracão nào afetar a formulaçao das 
ofertas; 

c) Adiar a recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso püblico, a 
nova data. 

14.2 - A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, em se tratando dos 
recursos previstos no item 08, será feita nela se excluindo a data de inIcio e incluindo a do 
vencimento e, não sendo corn putados, para esse firn, as feriados. 

14.3 - 0 objeto licitado poderá sofrer acréscirnos au supressoes em 
conforrnidade corn o estabelecido nos §§ 1 0  e 20  do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

14.4 - A pregaeira resolverá as casos omissas corn base na leg islação vigente. 

14.4.1 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qua] serãa registrados 
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada 
pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos licitantes. 

14.5 - As informacoes inerentes a este Pregão poderão ser obtidas, pelos 
interessados, junta a CPL, estanda disponivel para atendimento de Segunda a Sexta-feira, 
das 07:30 as 13:30 horas, na Rua do Ferreiro, S/N, Bairro Planaltina - Redenção do 
Gurgueia - P1, telefone (089) 3566-1166. 

14.6 - Fica eleito a foro da Cidade de Redenção do Gurguéia - P1, para dirimir 
qualquer controvérsia resultante desta licitação, corn exclusâo de qualquer outro, par mais 
privilegiado que seja. 

14.7 - Integrarn a presente Edital, independentemente de qualquer transcriçâa, 
todos as anexos e documentos que corn pOem a presente pregãa: 

Redençào do Gurgueia - Fl, 24 de marco de 2017. 

Eliane Barges Cardoso 
Preg aei ra 

Vista: 

ngeTl

fS€na Santos 
éita Municipal 
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TERMO DE REFERENdA 

0 BJ ETO 

0 presente Termo de Referência tern por objeto a contratacão de pessoa juridica 
para manutenção dos serviços de transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino 
que residern na zona rural, garantindo a locomoçao de ida e vinda para as unidades de 
ensino do Municipio de Redençäo do Gurgueia - P1, ern conformidade corn as condicoes 
estabelecidas neste Terrno de Referência. 

JUSTIFICATIVA 

0 MunicIpio tern uma grande necessidade de oferecer aos estudantes transporte 
escolar, garantindo a locornoçâo de ida e vinda para as unidades de ensino do rnunicipio de 
Redençao do Gurguéia - P1, conforme roteiro e horários estipulados pela Secretaria 
Municipal de Educação. 

Deve-se ressaltar que o transporte escolar se faz necessário para atender a 
dernanda da Secretaria de Educacao, ern virtude do inIcio do ano letivo, o qual e utilizado 
pelos alunos que necessitarn de transporte püblico para se locomover ate os 
estabelecirnentos de ensino. 

O rnunicipio corn esta contrataçào garante o direito dos alunos de se locomover das 
localidades mais distantes ate as unidades de ensino, contribuindo assim corn a diminuiçäo 
da evasão escolar e garantindo conforrne e comodidade dos alunos. 

A ernpresa contratada deverá recolher os alunos nas localidades rurais e transportar 
ate as unidades escolares, conforrne indicacoes nos roteiros determinados pela Secretaria 
Municipal de Educacao, e após o término do horârio escolar retornar as localidades rurais 
devolvendo alunos corn seguranca e conforto. 

GARANTIA DOS SERVIOS 

Os veiculos especialrnente destinados a conduçäo coletiva de escolares sornente 
poderão circular nas vias corn autorizaçao ernitida pelo órgão ou entidade executiva de 
trânsito dos Estados ou MunicIpios (Art. 136 da Lei n° 9.503 de 23 de seternbro de 1997-
C6digo de Trânsito Brasileiro). A autorização referida deverá ser afixada na parte interna do 
veiculo, ern local visIvel, corn inscrição da lotação perrnitida, sendo vedada condução de 
escolares ern nirnero superior a capacidade estabelecida pelo fabricante (Art. 137). Para 
tanto, exige-se: 

a) registro corno veiculo de passageiros; 

b) inspeçao sernestral para verificaçäo dos equipamentos obrigatorios e de 
seg urança; 

c) pintura de faixa horizontal na cor arnarela, corn quarenta centimetros de largura, a 
rneia altura, ern toda a extensão das partes laterais e traseiras da carroçaria, corn o distico 
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ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veIculo de carroçaria pintada na cor amarela, 
as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

d) equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 

e) lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte 
superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte 
traseira; 

f) cintos de segurança em nUmero igual a lotacão; 

g) outros requisitos e equipamentos obrigatOrios estabelecidos pelo DETRAN; 

h) 0 veIculo utilizado para a execucão de serviços de transporte escolar não poderá 
ter mais de 15 (quinze) anos de vida ütil; 

i) A Prefeitura realizará trimestralmente vistoria, corn relação aos condutores, 
considerando o exposto no memorial descritivo e edital; 

j) A prestadora de serviço de transporte escolar deverá, obrigatoriamente, atender a 
legislacao vigente; 

k) 0 serviço de transporte escolar deverá estar a disposição das escolas em 
cumprimento ao estabelecido no Calendário Escolar; 

I) 0 serviço de transporte escolar deverá também realizar o transporte dos alunos 
das escolas para a sede nos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educaço, 
Diretoria das Escolas, tais como: torneios esportivos, Festa Junina, Feiras Municipais, 
atividades da Semana da Pátria, Semana Farroupilha, e quaisquer outras atividades 
promovidas; 

m) 0 servico de transporte escolar deverá transportar alunos da rede municipal de 
ensino. 

DO FUNDAMENTO LEGAL 

0 processo deverá ser realizado corn base na Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto 
no 3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, aplicando-se subsidiariarnente, no que couber, as 
disposiçöes da Lei Federal n°. 8.666/93, corn alteracoes posteriores, Lei Complementar no 
123/06 e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie. 

0BRIGAc0ES DA CONTRATADA 

Executar perfeitamente os serviços, através de pessoas idôneas e tecnicamente 
capacitadas, obrigando-se a indenizar, a Prefeitura mesmo em caso de auséncia ou 
omissão de fiscalizacão de sua parte, por quaisquer danos causados praticados por 
empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá aos danos 
causados a terceiros durante a execuçâo dos serviços de transporte; 
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Observar o inIcio da prestaçäo do servico e também o encerramento da jornada que 
seré considerado a partir do ponto de coleta dos alunos, cujos pontos foram definidos pela 
contratante na descrição do percurso. Não poderá haver faihas na prestaçäo do serviço, 
pois este e continuo e essencial, a falha acarreta prejuizos para administração. 0 
inadimplemento resultará na aplicação das sansöes cabIveis, podendo gerar rescisäo 
contratual. Na hipôtese de faiha mecânica no velculo oficial, que faz o transporte, e/ou 
outros imprevistos de qualquer natureza, a contratada deverá dar continuidade ao mesmo 
corn outro veIculo, sendo as despesas de sua exclusiva responsabilidade as despesas 
extraordinárias. 

Para execucâo dos servicos, utilizar velculos adequados e legalmente licenciados, 
que ofereça total segurança e proteçâo, aos mesmos, contra agentes esternos (chuva, 
poeira, etc.). 

Manter os veiculos corn o sistema de freio, pneus, carburacão, elétrico, refrigeracao 
e mecânico, bern como pintura e lataria em perfeito estado, realizando revisöes periódicas e 
manté-lo em perfeito estado de conservaçäo e limpeza, objetivando a boa execucão dos 
serviços sob a sua responsabilidade, e oferecendo o máximo de seguranca no que se refere 
a prevençào de acidentes e danos que possam causar a Prefeitura ou a terceiros. 

Executar os serviços através de profissionais capacitados, habilitados, possuidores 
de qualidades do tipo gentileza, cautela, atencâo, educação e prudência no trânsito. 

Assumir total responsabilidade quando da ocorrência de quaisquer avarias nos 
veiculos, adotando providéncias urgentes e imediatas para que 0(s) chegue(m) ao(s) 
local(is) a que se destinam, dentro dos prazos acetáveis e em perfeitas condiçöes. 

Respeitar e fazer cumprir as normas de Trãnsito (regulamentos) e de medicina do 
trabaiho previstas na legislação pertinente, ter como de sua inteira responsabilidade 
quaisquer acidente que passam ser vitimas seus empregados; 

Utilizar ntmero de veiculos suficientes para a execução dos serviços nos roteiros 
estipulados neste Termo de Referéncia, ficando estabelecido que, caso esse nUmero se 
tome insuficiente, caberá a Contratada suprir a necessidade verificada para a execuçâo 
satisfatOria dos serviços; 

Ter velculo de reserva, para que, em caso de avaria dos que se acham em uso, Os 

servicos náo sofram dissoluçäo de continuidade, caso nâo seja possIvel, será descontado 
da fatura mensal a substituição dos veiculos feito pela prefeitura; 

Coordenar e supervisionar os serviços, cumprindo rigorosamente, os roteiros fixados 
no edital e neste contrato, cujo controle será exercido pela prefeitura e pela Contratada. 

Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal de Redençäo do Gurguéia - P1 a 
ocorrência de qualquer impedimento na realizaçâo dos serviços, oficializando a 
comunicaçào posteriormente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Permitir que a Prefeitura Municipal de Redenção do Gurgueia inspecione os serviços 
objeto da contratação, ficando assegurado o direito de aceitá-los ou não. 
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Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e/ou 
quaisquer Onus fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal. 

Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
apontadas pelo CONTRATANTE na execução do contrato, atendendo, corn diligéncia, as 
determinaçOes da Unidade Fiscalizadora, voltadas a regularizacao de faltas e correçOes 
verificadas. 

Observar rigorosamente as normas que regularnentarn o exercicio de suas 
atividades, cabendo-Ihe inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressOes. 

Notificar o CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura 
possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades dos serviços 
contratados. 

Manter. durante a execuçäo contratual, em compatibilidade corn as obrigaçOes 
assurnidas, todas as condiçOes de qualificaçao e habilitação exigidas na Iicitaçào rnantendo-
se sempre em situacão regular. 

OBRIGAc0ES DO CONTRATANTE 

Efetuar o pagamento no tempo e forma estabelecidos no contrato. 

Indicar os locals onde serão prestados os serviços listados no Anexo. 

Proporcionar todas as facilidades que he couber, para que os serviços sejam 
executados na forma estabelecida no Contrato. 

Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na 
prestação do serviço. 

Participar ativamente das sistemáticas de supervisào, acompanhamento e controle 
de qualidade dos serviços prestados, bern corno atestar Os documentos fiscais referentes a 
entrega efetiva dos mesmos. 

Prestar as informaçOes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
CONTRATADO. 

Aplicar, se for o caso, as sançöes administrativas e penalidades regulamentares e 
contratuais. 

Acornpanhar e fiscalizar a execuçáo do Contrato, bern como atestar na Nota 
Fiscal/Fatura. 

DO TRANSPORTE 

Os roteiros serão em velculos apropriados e em born estado de conservacâo. 
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0 condutor de velculo destinado a condução de escolares deve satsfazer as 
seguintes requisitos (Art. 138 do Código de Trânsito Brasileiro): 

a) ter idade superior a vinte e urn anos; 
b) ser habilitado na categoria D; 
c) nào ter cometido nenhuma infração grave ou gravissima, ou ser reincidente 

em infraçoes médias durante os doze ültimos meses; 
d) ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentacão do 

DETRAN. 

Atestado medico dos condutores, por medico de SaUde e Segurança do Trabalho, a 
ser apresentado por ocasião da assinatura do contrato; 

0 disposto acima não exclui a competência municipal de aplicar as exigências 
previstas em seus regulamentos, para o transporte de escolares (Art. 139 do COdigo de 
Trânsito Brasileiro). 

FATURAMENTO E PAGAMENTO 

0 fornecedor deverá apresentar, após a adimplernento da obrigacão, as seguintes 
documentos no Serviço de Protocolo da Secretaria de Administracão/Prefeitura Municipal, 
situado na Rua do Ferreiro, SIN, Bairro Planaltina, Redenção do Gurgueia - Piaui, CEP 
64915-000. 

Nota Fiscal/Fatura, ou Nota Fiscal Simples, que deverá ser acompanhada da 
respectiva fatura discriminativa ou recibo. 

Na hipótese do documento de cobrança apresentar erro em quaisquer de seus itens, 
a Secretaria de Educaçâo/Prefeitura Municipal se reserva a direito de efetuar a pagamento, 
ate 30 (trinta) dias após a apresentação do novo documento de cobrança corn os itens 
corrigidos e atestados pela Administração Municipal. 

A Contratada deverá indicar a Agência Bancária e a Conta Corrente na qua] deverá 
ser depositado a respectivo pagamento, sendo que a Secretaria de Educaçao/Prefeitura 
Municipal não se responsabilizará par juros ou encargos resultantes da operação de 
cobrança. 

0 prazo de pagamento da fatura será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da 
entrega dos serviços, junta a Prefeitura Municipal. 

Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que Ihe tenha sido imposta em virtude de 
penalidade ou inadimplëncia contratual. 

DO VALOR ESTIMADO 

Valor estimado para aquisiçáo importará em aproximadamente: 
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Contratacao de empresa para manutenção dos serviços de transporte 
escolar de alunos da rede municipal de ensino que residem na zona rural, garantindo 
a Iocomoçao de ida e vinda para as unidades de ensino do municipio de Redenção do 
Gurgueia - P1, no valor de R$ 11.737,00 (onze mu, setecentos e trinta e sete reais) 
mensal. 

RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros necessários para aquisição dos serviços objeto deste Termo 
de Referência serão oriundos do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, PNATE, FUNOEB, 
dotação orçamentária - 12.361.0030.2202.0000 - Manutençào e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental - elemento de despesa 3.3.90.33.00 - Passagem e Despesas corn 
Locomoção. 

Redenção do Gurguéia (P1), 03 de marco de 2017. 

1 &' Delaice Fon 	
(' 

eandes 
(I 

Secretario Municipal de Educação 

Aprovo o presente termde referência. 

/—J~ -  
Angelo Jos'é Sna Santos 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

OBJETO: Contrataçâo de empresa para manutençao dos servicos de transporte 
escolar de alunos da rede municipal de ensino que residem na zona rural, garantindo 
a locomoçao de ida e vinda para as unidades de ensino do municIpio de Redencão do 
Gurgueia - P1. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDucAcAo DE REDENcAO DO GURGUEIA - P1 
DETALHAMENTO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL 

MUNICIPIO: REDENQAO DO GURGUEIA - P1 
KM 

KM IDA QUATIDADE 
TURNO 

ITUA 
VALOR 

ROTA IDA 
/VOLTA DEALUNOS 

PERCURSO POR 
TOTAL 

OBsERvAcOEs 

/DIA KM 
 E.I. E.F. M TIN B R P 

Locacao de veiculo, corn rnotorista, 
para transporte escolar de alunos 
do ensino fundamental da 	rede 
pUblica municipal que residem na 
zona rural, garantindo a locomoçao 

48 1.056 5 x x 4, de ida e vinda para a unidade de , . 

ensino na sede do municipio de 
Redençao do Gurgueia - P1, entre 
as localidades: Povoado São José, 
zona rural a sede do Municipio.  
Locaçao de velculo, corn motorista, 
para transporte escolar de alunos 
do ensino fundamental da 	rede 
pOblica municipal que residem na 
zona rural, garantindoaiocomoçao 

91 2.002 2 11 X X x 2,75 5.505,50 

ensino de Redencao do Gurgueia 
- P1, entre as localidades: Povoado 
Várzea, 	Pequl, Volta ao 	Brejão, 
zona rural.  
Locaçao de veiculo, corn rnotorista, 
para transporte escolar de alunos 
do ensino fundamental da 	rede 
püblica municipal que residem na 
zona rural, garantindo a Iocomoçao 30 660 3 X X 2,75 1.815,00 
de ida e vinda para a unidade de 
ensino de Redençao do Gurgueia 
- P1, entre as localidades: Povoado 
coité a Palestina, zona rural.  
Locaçao de veiculo, corn motorista, 
para transporte escolar de alunos 
especlais do ensino fundamental 
da 	rede 	pOblica 	municipal, 
garantindo a Iocomoçao de ida e 
vinda para a unidade de ensino de 
Redencao do Gurgueia - P1, entre 

25 550 24 X X X 2.75 1 512 50 
as ruas: Bairro Santo Antonio, Rua 
São José, Rua do Campo, Avenida 
Gurgueia, Rua Francisco Nogueira, 
Rua Projetada, 	Rua do Ferreiro, 
Rua Nova, Rua dos Rondonistas, 
Rua 	Cern, 	Rua 	Baiana, 	Zona 
Urbana. 

VALOR TOTAL MENSAL 11.737,00  
OBS. 0 nOmero de alunos poderá ser alterado ern virtude da não conclusão de rnatriculas para o ano letivo 2017. 

LEGENDAS: 
E.F - Ensino Fundamental 	 N - Noite 
E.1 - Ensino Infantil 	 B - Born 
M - Manhã 	 R - Ruim 
T. Tarde 	 P - Péssima 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 044/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 009/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO II— FORM ULARIO PADRONIZADO DE PROPOSTA (OPCIONAL) 

A Prefeitura Municipal de Redenção do Gurgueia 
Sala da Comissão Permanente de Licitacao 
Pregào Presencial n°. 	/2017. 
Redenção do Gurguéia - Piaui 

Prezados Senhores, 

Após exames dos documentos de Iicitação na modalidade Pregão Presencial 
sob o no 	 /2017, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta, pelo valor 
total de _(valor total da proposta em cifras e por extenso) 	, conforme Orçamento 
descriminado em anexo. 

Informamos que Os precos ofertados são firmes e irreajustáveis durante a 
prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos as tributos, 
custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as 
diferencas que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreçäo na 
cotação da proposta. 

Prazo de Execução do objeto .  ............. ( ....... ) dias 

Prazo de Validade das Propostas: 60 (sessenta) dias 

Dados Bancários: Conta Corrente: ____, Ag: _______ Banco:______ 

Declaramos, caso sejamos vencedores da licitacão, executaremos as serviços 
de acordo cam as especificaçoes e quantitativos fornecidos pela Prefeitura Municipal, pelos 
precos unitários e nos prazos canstantes nesta PROPOSTA. 

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos 
termas da Licitaçao em epIgrafe, qua] seja, a contar da data fixada para abertura das 
respectivas propastas. 

Local e Data 

Name e assinatura do representante legal. 
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CPF, Carteira de Identidade (N e Orgão Exi 
Cargo / Funcão 

( 	 PREFEITURA DEV) CP,:I:,. ' 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 044/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 009/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO III - DECLARAçAO DE HABILITAçA0 

(Nome 	da 	Empresa) 	CNPJ/MF 
n° , situada (endereco completo)________________________ 
DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do Inciso VII, art. 4 0  da Lei Federal no 
10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos da habilitação exigidos no Edital de 
PREGAC PRESENCIAL No 009/2017, autorizado pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 
044/2017. 

Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgão Expedidor) 
Cargo / Funçäo 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 044/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 009/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO IV - DEcLARAçA0 DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

(Nome da Empresa) ________________________________________________ 

CNPJ/MF 	no 	 , 	situada 	(endereco 
completo) , Declaramos, sob as penalidades 
cabIveis, a inexistência de fatos que impeça a nossa empresa de participar de licitaçoes 
püblicas, e compromete-se informar a qualquer tempo, sob as penas da Lei, a existència de 
fatos supervenientes impeditivos da sua habilitacâo, na forma determinada no § 2 0 , do art. 
32 da Lei Federal no 8.666/93. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgâo Expedidor) 
Cargo I Funcao 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 044/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 009/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO V - DECLARAcAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 70  DA 
coNsTITuIcAo FEDERAL 

(NOME DA EMPRESA) 	 , inscrito no CNPJ/MF sob o no 
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

portador (a) da Carteira de Identidade n° 	e do 
CPF/MF n° 	 , DEC LARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n 19.854, de 27 de outubro 
de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos e trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 0. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgão Expedidor) 
Cargo / Funcao 

(Observacâo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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 no_, Bairro 
doravante denorninado CONTRATANTE e 	de 	outro 	lado 

______________________ pessoa jurIdica de direito privado, inscrita no 
n° , corn estabelecirnento na  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04412017 
PREGAO PRESENCIAL No 009/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 
CONTRATO No 	/2017 

ANEXO VI— MINUTA DO CONTRATO 

0 MUNICIPIO DE REDENcA0 DO GURGUEIA - P1, pessoa jurIdica de direito püblico 
interno, corn sede na , no _____, Bairro  em Redençào do Gurguéia - P1, 
inscrito no CNPJ/MF sob o N° , neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. 	 , brasileiro, casado, portador do RG n°__________________ 
SSP/ 	e CPF n° , residente e domiciliado na Rua 

a empresa 
CNPJ/MF sob o 

Bairro 
na cidade 	doravante denominada CONTRATADA, 

representada neste ato por 	 , (nacionalidade, estado civil, profissão), 
portador da Cl sob o RG no 	pela 5SF!, e inscrito no 
CPF no 	e domiciliado na Rua  
N°, Bairro  na Cidade de , e perante as testemunhas 
abaixo firmadas, pactuarn o presente Contrato, cuja celebraçao foi autorizada pelo 
despacho de hornologaçao do processo de PREGAO PRESENCIAL No 009/2017, realizado 
nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto no 3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposiçöes da Lei federal n°. 8.666/93, 
corn alteracoes posteriores, Lei Cornplernentar no 123/06 e dernais norrnas regulamentares 
aplicáveis a espécie, atendidas as cláusulas e condiçöes que se enunciam a seguir: 

CLAUSULA PRIM EIRA 
DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto da presente licitaçâo a contratacao de empresa para 
manutencao dos serviços de transporte escolar de alunos da rede municipal de 
ensino que residem na zona rural, garantindo a Iocomocao de ida e vinda para as 
unidades de ensino do municIpio de Redencâo do Gurguéia - P1, conforme descricôes 
no anexo I. 

1.1.1 - Na prestação destes serviços serão observados as seguintes roteiros: 

MAN HA: 

+ 	LOCALIDADES: 
+ 	HORARIO DE SAIDA: 
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DO 

•) 	HORARIO DE RETORNO: 

TARDE: 

•• 	LOCALIDADES: 
+ 	HORARIO DE SAIDA: 
•. 	HORARIO DE RETORNO: 

OBS: Os roteiros serão em veiculo de no minima 	(_) lugares e em bom 
estado de conservacão. Os serviços descritos nos roteiros poderão eventualmente ter 
acompanhamento de empregados da Frefeitura ou pessoas por ela indicada. 

1.1.2 - A forma pela qual deverá ser executado a objeto licitado e as diversas 
obrigaçôes do licitante e do adjudicatário do objeto desta licitaçao está registrada no Edital, 
nas especificaçöes e anexos que, igualmente, integram a dossiê de informaçoes sobre a 
licitação. 

CLAUSULA SEGUNDA 
DA EXECUçAO E DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM 0 CONTRATO 

2.1 - 0 objeto deste contrato será executado de forma direta. 

2.2 - São partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricão: 

2.2.1 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 044/2017, Pregão Presencial N°. 09/2017; 

2.2.2 - Proposta apresentada pela Contratada; 

2.2.3 - Seus anexos, especificaçoes, despachos e pareceres que a encorpam. 

CLAUSULA TERCEIRA 
DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA 

3.0 - São obrigaçôes da CONTRATADA: 

3.1 - Executar perfeitamente as serviços, através de pessoas idôneas e tecnicamente 
capacitadas, obrigando-se a indenizar, a Prefeitura mesmo em caso de ausència ou 
omissão de fiscalização de sua parte, par quaisquer danos causados praticadas par 
empregados, prepastos au mandatários seus. A respansabilidade se estenderá aos danos 
causados a terceiros durante a execução dos serviços de transporte; 

3.2 - Contratada assume total responsabilidade par qualquer danos au faltas que 
venham a cometer seus empregados, prepostos ou mandatários seus, no desempenho de 
suas funcães, padendo a Prefeitura exigir a retirada daquele matorista cuja conduta seja 
julgada inconveniente; 

3.3 - Para execução dos serviços, utilizar veiculos adequados e legalmente 
licenciados, que ofereca total segurança e proteçãa, aos mesmos, contra agentes esternos 
(chuva, poeira, etc.); 
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3.4 — Manter a velculo corn o sisterna de frelo, pneus, carburação, elétrico, 
refrigeração e mecânico, bern coma pintura e lataria em perfeito estado, realizado revisöes 
periódicas e mantê-lo em perfeito estado de conservação e limpeza, objetivando a boa 
execução dos serviços sob a sua responsabilidade, e oferecendo a maxima de segurança 
no que se refere a prevenção de acidentes e danos que possam causar a Prefeitura ou a 
terceiros; 

3.5 - Executar as servicos através de profissionais capacitados, habilitadas, 
possuidores de qualidades do tipo gentileza, cautela, atenção, educação e prudéncia no 
trânsito; 

3.6 - Providenciar a emplacamento e seguro obrigatOrio do veiculo, exibindo as 
comprovantes para a prefeitura quando solicitada; 

3.7 - Assumir total responsabilidade quando da ocarrência de quaisquer avarias nos 
velculos, adotando providéncias urgentes e irnediatas para que a(s) chegue(m) ao(s) 
local(is) a que se destinam, dentro dos prazos aceitéveis e em perfeitas condiçöes; 

3.8 - Informar a Prefeitura imediatamente, par escrita, quaisquer anormalidade que 
sejam verificadas quando da execuçâo dos serviços; 

3.9 - Coordenar e supervisionar as serviços, cumprindo rigorosarnente, as roteiros 
fixados no edital e neste contrato, cujo controle será exercido pela prefeitura e pela 
Cantratada 

3.10— Prestar esciarecimento que forem solicitados pela Prefeitura, cujas reclamacöes 
se obriga a atender prontamente; 

3,11 - Diligenciar para que seus empregados, mandatários ou prepostos, tratem corn 
urbanidade e cortesia a pessoal da Prefeitura e alunos transportados; executando as 
serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade par quaisquer danos 
au faltas que as mesmos venham a cameter no desempenho de suas funçöes; 

3.12 —Assumir a campromissa de responder perante a Prefeitura, mesmo no caso de 
auséncia au omissào de fiscalizacão, indenizando-a, devidamente par quaisquer atos ou 
fatas lesivos aos seus interesses que possam interferir na execução do contrata, que sejam 
praticados par empregados, prepostas subempreteiros au rnandatárias seus. A 
responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a contratada adotar 
medidas preventivas contra esses danos, cam fie] observância das exigências das 
autoridades campetentes e das disposiçöes legais vigentes; 

3.13 - Indenizar todos as custos e despesas financeiras que par ventura venham a ser 
suportados pela Prefeitura, par força de sentença judicial que reconheça a existência de 
vincula trabaihista entre Prefeitura e as empregadas da Contratada; 

3.14 - Ter coma de sua inteira responsabilidade todas as impostas, taxas, seguros e 
rn ultas decorrentes da cantratacão; 
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3.15 - Durante a vigência do contrato, a contratada deverá manter no minimo urn 
velculo a disposiçaa da Prefeitura para cumprirnento do roteiro contratado, dotado de 
pessoal e meio de comunicacäo de forma a viabilizar/agilizar o pronto atendimento das 
solicitaçôes da Prefeitura, devendo comprovar tal situaçàa ate a assinatura do contrato; 

3.16 - Respeitar e fazer cumprir as normas de Trânsito (regulamentos) e de medicina 
do trabaiho previstas na legislação pertinente, ter corno de sua inteira responsabilidade 
quaisquer acidente que passam ser vitimas seus empregados; 

3.17 - Responsabilizar—se totalmente par todos as encargos e Onus da legislacao 
trabalhista, previdenciária e fiscal, bern coma as seguros e quaisquer autros decorrentes de 
sua condição empregadora, cuja comprovaçàa de cumprirnento poderá ser exigida pela 
Prefeitura sempre que lhe parece necessário; 

3.18 - Responder integralmente pela pracedimenta dolosa au culpasa dos seus 
empregadas ou prepastas seus que irnparte em prejuizo a prefeitura e/au a terceiras, coma 
ainda pelas excessas au amissOes dos mesmos quanda em serviças para a Prefeitura; 

3.19 - Assumir inteira e total respansabilidade da hipôtese de não serem executados 
as serviças cantratadas, bern coma par ventura, atrasos, prejuizas perdas e danas de 
qualquer natureza, exceto quando decorrente de quaisquer fenômeno da natureza, au 
aqueles consideradas par lei coma excludente de responsabilidade civil e, 
consequentemente, suficientes para impedir a fiel cumprimento do cantrata; 

3.20 - Cumprir as roteiras determinadas neste cantrata; 

3.21 - Prestar as serviças exciusivamente para a Prefeitura, não senda permitido, 
quanda de sua execução, atender assemelhados para entidades afins, nos mesmos 
rateiros, diligenciando para que seus empregadas nâo executem serviças que nào as 
previstas neste cantrata. 

3.22 - Prestar as esclarecimentos que forem salicitadas pela prefeitura, cujas 
reclamaçOes se obriga a atender prantamente. 

3.23 - Utilizar nimero de veiculos suficientes para a execuçäa dos serviças nos 
rateiros estipulados neste contrato, ficando estabelecido que, caso esse niimero se tame 
insuficiente, caberá a Contratada suprir a necessidade verificada para a execuçäa 
satisfatOria dos serviços; 

3.24 - Ter velcula de reserva, para que, em caso de avaria dos que se acham em usa, 
as serviços náa safram saluçâa de continuidade, caso nãa seja passivel, será descontada 
da futura mensal a substituição do veiculo feito pela prefeitura; 

3.25 - Respeitar, no pagamento dos seus empregados, as salários normativas au 
pisas salariais, quando hauver, estabelecida para as categorias prafissionais alocadas na 
prestaçaa dos serviças; 

3.26 - Promover, cam a periadicidade exigida par lei, a atualização das carteiras dos 
motoristas e da dacumentaçãa dos veIculos, inclusive as de reservas; 
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3.27 - Utilizar somente empregados seus, assumindo total responsabilidade pela 
supervisão e coordenação de todos as encargos administrativos, tais coma controle de 
frequência, auséncias permitidas, licenga autorizada, férias, promoção, admissão, 
transferéncia, punicão, demissão dentre outros; 

3.28 - Substituir as empregados nos casos de faltas, ausência legal ou férias, de 
modo a não prejudicar o born andamento e a boa execução dos serviças, bern coma 
aqueles cuja conduta seja considerada incanveniente pela Prefeitura; 

3.29 - Promover meios necessários para que seus empregados tenharn plena 
condição de trabalho e cheguem a seu inicia de percurso em tempo hábil para obedecer 
rigorosamente as roteiros para a transporte dos alunos; 

3.30 - Informar a Prefeitura, para efeito de controle de acesso as suas dependências, 
a nome e a respectivo nümero da carteira de identidade dos empregados alocados na 
prestacão dos serviços; 

3.31 - Informar a Prefeitura, também para efeito de controle de acesso as suas 
dependências, todas as ocorrências de afastarnento definitivo e novas contrataçöes de 
empregados, sendo aquelas num prazo de 24 (vinte e quatro) horas e estas ate a dia do 
inicio do trabaiho; 

3.32 - Fiscalizar a perfeito cumprimento dos serviços a que sem obrigou, cabendo-Ihe, 
integralrnente, os Onus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que 
será exercida pela Prefeitura; 

3.33 - Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, 
derivadas ou conexas corn o contrata, ficando ainda, para todos Os efeitos legais, declarada 
pela Contratada a inexisténcia de qualquer vInculo ernpregatIcio entre seus empregadas 
e/ou prepostos e a Prefeitura Municipal de Redençao do Gurgueia; 

3.34 - Responder e indenizar a Prefeitura par eventuais prejuizos provocados par 
ineficiência, negligéncia, erros ou irregularidades cometidas na execução dos serviços 
contratados; 

3.35 - A contratada autoriza a Prefeitura a descontar a valor correspondente aas 
referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos mensais que lhe 
foram devidos, ou ainda diretarnente, independentemente de qualquer procedimento judicial 
au extrajudicial. 

3.36 - 0 veiculo que conduzirá as alunos, não poderá exceder a velocidade de 
60km, quando se deslocar em estrada asfaltada e 40km que não possua asfalto. 

CLAUSULA QUARTA 
DAS RESPONSABILIDADES DA COTRATADA 

4.1 - São responsabilidades da cantratada: 
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3.4 - Manter o veiculo corn o sistema de freio, pneus, carburaçâo, elétrico, 
refrigeracao e mecânico, bern como pintura e lataria ern perfeito estado, realizado revisöes 
periôdicas e rnantê-lo ern perfeito estado de conservaçao e limpeza, objetivando a boa 
execução dos serviços sob a sua responsabilidade, e oferecendo o máximo de seguranca 
no que se refere a prevencão de acidentes e danos que possarn causar a Prefeitura ou a 
terceiros; 

3.5 - Executar os serviços através de profissionais capacitados, habilitados, 
possuidores de qualidades do tipo gentileza, cautela, atenção, educacão e prudência no 
trânsito; 

3.6 - Providenciar o emplacarnento e seguro obrigatOrio do velculo, exibindo os 
comprovantes para a prefeitura quando solicitada; 

3.7 - Assumir total responsabilidade quando da ocorrência de quaisquer avarias nos 
velculos, adotando providências urgentes e imediatas para que 0(s) chegue(m) ao(s) 
local(is) a que se destinam, dentro dos prazos aceitáveis e em perfeitas condiçôes; 

3.8 - Informar a Prefeitura irnediatamente, por escrito, quaisquer anormalidade que 
sejarn verificadas quando da execuçâo dos serviços; 

3.9 - Coordenar e supervisionar os servicos, curnprindo rigorosamente, os roteiros 
fixados no edital e neste contrato, cujo controle será exercido pela prefeitura e pela 
Contratada 

3.10 - Prestar esclarecimento que forern solicitados pela Prefeitura, cujas reclamaçoes 
se obriga a atender prontamente; 

3,11 - Diligenciar para que seus ernpregados, rnandatários ou prepostos, tratem corn 
urbanidade e cortesia o pessoal da Prefeitura e alunos transportados; executando os 
serviços através de pessoas idôneas, assurnindo total responsabilidade por quaisquer danos 
ou faltas que os mesrnos venharn a cometer no desempenho de suas funçöes; 

3.12 - Assumir o comprornisso de responder perante a Prefeitura, mesmo no caso de 
ausência ou omissâo de fiscalizaçâo, ndenizando-a, devidamente por quaisquer atos ou 
fatos lesivos aos seus interesses que possam interferir na execucão do contrato, que sejarn 
praticados por empregados, prepostos subempreteiros ou mandatários seus. A 
responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a contratada adotar 
medidas preventivas contra esses danos, corn fiel observância das exigOncias das 
autoridades competentes e das disposiçöes legais vigentes; 

3.13 - Indenizar todos os custos e despesas financeiras que por ventura venham a ser 
suportados pela Prefeitura, por forca de sentença judicial que reconheça a existência de 
vinculo trabaihista entre Prefeitura e os ernpregados da Contratada; 

3.14 - Ter corno de sua inteira responsabilidade todos os impostos, taxas, seguros e 
rnultas decorrentes da contrataçao; 
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4.2 - A fiscalizaçäo e controle quanto ao perfeito cumprirnento dos serviços a que se 
obrigou, cabendo-Ihe, integralmente, Os ÔflUS decorrentes, fiscalização essa que se dará 
independentemente da que será exercida pela Prefeitura. 

4.3 - Assurnir todas as despesas e onus relativos ao pessoal e quaisquer outros 
oriundos, derivados ou conexos corn o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, 
expressado, pela contratada, a inexistência de qualquer vinculo ernpregatIcio entre seus 
empregados elou prepostos e a Prefeitura. 

4.4 - A Contratada, caso tenha sua empresa fora do rnunicipio de Redenção do 
Gurgueia, Comprometer-se-á manter rneios para atender as necessidades da Prefeitura, 
cumprindo fielmente o objeto deste contrato. 

CLAUSULA QUINTA 
DAS 0BRIGAç0Es DA PREFEITURA 

5.1 —A Prefeitura obriga-se a: 

5.2 - Efetuar o pagarnento no tempo e forma estabelecidos no contrato. 

5.3 - Proporcionar todas as facilidades que he couber, para que os servicos sejarn 
executados na forma estabelecida no Contrato. 

5.4 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na 
prestação do serviço. 

5.5 - Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanharnento e 
controle de qualidade dos serviços prestados, bern como atestar os documentos fiscais 
referentes a entrega efetiva dos mesmos. 

5.6 - Prestar as informag6es e os esciarecimeritos que venham a ser solicitados pelo 
CONTRATADO. 

5.7 - Aplicar, se for o caso, as sançöes adrninistrativas e penalidades regularnentares 
e contratuais. 

5.8 - Acompanhar e fiscalizar a execucão do Contrato, bern como atestar na Nota 
Fiscal/Fatura. 

CLAUSULA SEXTA 
DO PRAZO E FORMA DE REAJUSTE 

6.0 - 0 contrato terá a duração de ____ (_) meses, contados de sua assinatura 
podendo ser prorrogado por igual perIodo ou inferior mediante aditivo de comum acordo 
entre as partes. 

6.1 - Pela tempestiva execuçâo dos seR'icos, serào paqos os vaores antes descritos. 

cl 
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qualidade e os preços vigentes no mercado para a prestacäo dos serviços objeto deste 
contrato. 

6.2 	A repactuação para efeito de cálculos, a que se refere o Item 6.1, será 
contada a partir da data lirnite para apresentação da proposta relativa ao Pregão Presencial 
012/2013. 

6.3 	Corn vista na manutenç5o do equilIbrio econôrnico-financeiro do contrato, 
poderá ser promovida revisão contratual, desde que eventuais solicitaçães nesse sentido 
estejam acompanhadas de comprovacão da superveniência de fato imprevisIvel ou 
previsIvel, porém de consequência incalculáveis, bern coma de dernonstração analitica de 
seu impacto nos custos do contrato. 

6.4 	Não será admitido como justificativas para embasar pedidos de revisâo 
contratual, eventuais reajustes salariais concedidos pela contratada a seus empregados, em 
razão da convenção Coletiva ou Acordo Coletivo, cujos termos colidam corn a politica 
econômica do Governo Federal, ou que concedam aumentos salariais e/ou vantagens não 
praticadas por outros setores da economia. 

6.5 	Em havendo revisäo contratual, a Contagem da nulidade para repactuaçáo ou 
nova revisâo iniciar-se-á na data da revisão efetivada. 

6.6 	Os Critérios de reajuste previsto nos parágrafos anteriores poderâo ser 
revistos, caso a Governo Federal venha a estabelecer a parâmetro para tal fim. 

CLAUSULA SETIMA 
DO PREO E FORMA DE PAGAMENTO 

7.1 - 0 Valor do Contrato está estimado em R$ 	(_), conforme 
proposta apresentada pela Contratada. 

7.2 - A Prefeitura, apos a verificaçao da realizaçâo dos serviços, efetuará a 
pagamento a contratada, ate o dia 10 (dez) do rnês subsequente, mediante transferëncia em 
conta da Contratada, cuja conta será indicada pela mesrna, devendo a respectiva fatura 
discriminativa ser entregue a Prefeitura, prorrogando-se a data de pagarnento, sem onus ou 
acréscirnos, na mesma proporçâo de eventual atraso ocorrido na entrega da fatura. 

7.3 - A prefeitura poderá sustar a pagamento de qualquer fatura, em seu todo ou em 
parte, nos seguintes casos: 

a) Execuçào defeituosa dos servicos; 
b) Descumprimento das obrigacoes relacionadas corn os serviços contratados; 
C) 	Dolo ou ma fé na prestaçao dos serviços; 
d) 	Existência de qualquer débito exigIvel junto a Prefeitura 

CLAUSULA OITAVA 
DAS MODIFICAçOES 
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8.1 —A Prefeitura poderá estender, mediante prévia cornunicaço escrita, ate o Lirnite 
de 25% (vinte e cinco pôr cento) do valor inicial do contrato. 

CLAUSULA NONA 
DAS sANcOEs ADMINISTRATIVAS 

9.1 - Pelo näo cumprimento das obrigacoes assumidas, assegurada a ampla defesa, a 
licitaste/contratada ficará sujeitas as seguintes penalidades, sern prejuizo das demais 
cominaçöes aplicáveis: 

9.2 - Advertência; 

9.3 - Multa; 

9.4 - Suspensão temporária de participação em Iicitação e impedimento de contratar 
corn a Prefeitura, por prazo nâo superior a 02 (dois) anos e declaração de inidoneidade; 

9.5 - A adverténcia será aplicada em caso de falta ou descumprirnento de cláusula 
contratual que não causern prejuIzo a Prefeitura ou transtornos aos seus servicos ou 
operacöes, tab como integrante de mão-de-obra portando-se de modo julgado incompativel 
ou inconveniente, bern como, na hipótese do não cumprimento dos serviços sem justa 
causa. 

9.6 - A multa será aplicada em caso de descumprimento de obrigacao contratual que 
cause prejuizo a Prefeitura, ou transtornos aos seus serviços e/ou operaçöes, inclusive pelo 
não cumprirnento de prazo contratual, bern corno quando da Segunda aplicaçao da pena de 
advertência: 

9.7 - As multas serão: 

9.7.1 - De 2% (dais por cento) incidente sobre o valor do faturamento, quando da 
aplicação da Segunda pena de advertência ou quando os serviços forem executados 
insatisfatoriamente de acordo corn as obrigaçöes contratuais, sem prejuIza do desconto 
devido pela sua indenizaçao. 

9.7.2 - For atraso na execução dos serviços, por culpa da contratada, e pela sua 
execução de forma incorreta, poderá ser aplicada multa diana de 0,1 % (urn décimo por 
cento) do valor inicial contratado e acrescido dos reajustarnentos quando for o caso. 

9.7.3 - As multas serão cobradas ern dobro a partir do 30 0  (tnigesimo) dia de atraso. 

9.7.4 - A cobranca da rnulta será efetivada por desconto no pagamento das faturas, 
nas garantias ou ainda diretamente na contratada ou via judicial. 

9.8 - A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar corn a Prefeitura, 
pelo prazo de ate 11 (onze) anos, será aplicada em casos de reincidência em 
descumpnirnento de prazo contratual, descumprirnento ou parcial curnprimento de obrigacão 
contratual, ou ainda em caso de rescisâo contratual, mesrno que desses fatos não resultern 
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prejuIzos a Prefeitura, bern coma a adjudicatária que se recuse a assinar a contrato no 
prazo de 05(cinco) dias Citeis, a partir da convocacâo da Prefeitura. 

9.8 - A penalidade de declaração de inidoneidade, será praposta: 

9.8.1 - A adjudicatária que se recuse a assinar a contrato no prazo de 05 (cinco) dias 
üteis, a contar da convocacão da Prefeitura; 

9.8.2 - A contratada que descumprir ou cumprir parcialmente a obrigação contratual, 
desde que esses fatos resultem prejuiza a Prefeitura. 

9.9 - As penalidades de suspensâo temporária e declaração de inidoneidade será 
aplicadas ainda a contratada que tenha sofrida condenação definitiva par prática de fraude 
fiscal no recolhirnento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas obrigaçöes fiscais ou 
pa rafisca is. 

9.10 - As penalidades de adverténcia suspensào temporária e inidoneidade poderão 
ser aplicadas juntarnente corn a pena de multa. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A reincidência de advertência Pelo mesmo motivo, 
sujeitará a prestadora do servico a uma rnulta equivalente a 3% (três pôr cento) do valor 
contratado. 

PARAGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 5% (cinco pôr cento), cobrada em 
dobro no caso de reincidéncia no mesmo rnês, sabre a valor contratado nos casos em que 
as serviços não forem executados satisfatoriamente de acordo corn as obrigaçöes 
contratuais, sem prejuizo do desconto devido pela inexecução dos serviças. 

PARAGRAFO TERCEIRO - A cobrança de multa, irnpastos au outros encargos em 
decorrência do descumprimento do contrata, será feita mediante descanto no pagamento da 
fatura, se esta for apresentada apOs a sua aplicaçào, au ainda, cobrada diretamente da 
contratada. 

PARAGRAFO QUARTO - A penalidade de declaraçào de inidoneidade será aplicada 
nos casos de falta grave, quando compravada a ma fé au propósito de auferir vantagem 
ilIcita. 

CLAUSULA DECIMA 
DAS RESCISOES 

10.1 - A inexecução total ou parcial do cantrato enseja a sua rescisão, corn as 
consequências contratuais e as previstas ern lei. 

10.2 - Constituem mativas de rescisão do contrato, independenternente de notificação 
au interpelaçãa judicial ou extrajudicial: 

10.2.1 - 0 descumprirnenta, pela Cantratada, de quaisquer obrigaçoes / 
responsabilidades previstas neste Contrato; 
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10.2.2 - A segunda aplicaçào de penalidade de advertência, acumulada corn a de 
multa; 

10.2.3 - A decretação de faléncia ou a instauração de insolvência civil da contratada; 

10.2.4 - 0 descumprimento total ou parcial, pela contratada, de quaisquer das 
o brig açöes/responsabilidades previstas neste Edital, bern corno das condiçöes contratuais; 

10.2.5 - A transferência total ou parcial do contrato, sern prévio consentirnento da 
Prefeitura; 

10.2.6 —0 atraso injustificado do inicio dos serviços; 

10.2.7 - 0 desatendimento das determinaçôes regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assirn como as de seus superiores; 

10.2.8 - A lentidão no seu curnprirnento, levando a Prefeitura a comprovar a 
impossibilidade da realizaçào dos servicos; 

10.2.9 - Razöes de interesse püblico, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinada a Prefeitura e exaradas no processo adrninistrativo a que se refere o contrato; 

10.2.10 - A supressão ou aumento no serviço, por parte da Administração, 
acarretando rnodificaçao do valor inicial do contrato além do limite perrnitido no paragrafo 
primeiro do artigo 65, da Lei 8.666/93; 

10.2.11 - A suspensão dos serviços, por ordem escrita da Prefeitura, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade püblica, grave perturbaçäo 
da ordern interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensöes que totalizem a mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de indenizaçoes pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizaçöes e rnobilizaçaes e outras previstas, assegurado 
a contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigaçöes assumidas ate que seja normalizada a situacao; 

10.2.12 —0 atraso superior a 60 (sessenta) dias do pagamento de parcela devida pela 
Administração decorrente dos serviços, já executado, salvo em caso de calamidade püblica, 
grave perturbaçào da ordem interna ou guerra, assegurando a contratada o direito de optar 
pela suspensão do curnprimento de suas obrigaçöes ate que seja normalizada a situação; 

10.2.13 - A ocorréncia de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
irnpeditiva da execução do contrato; 

10.2.14 - Outras causas relacionadas ao Edital e seus anexos, que indiquern conduta 
desabonadora da contratada; 

10.2.15 —0 cumprimento reiterado de falta ou defeitos na execução dos servicos; 

10.2.16 - A dissolucao da sociedade; 
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102.17 - A Alteração da sociedade, do objeto social ou modificação da finalidade ou 
da estrutura da empresa que a juízo da Prefeitura, prejudique a execução do servico 
contratado; 

10.2.18 - A nao prestação dos servicos, sem justa causa e prévia comunicaçào a 
Prefeitura; 

10.2.19 - Outras causas relacionadas ao Edital e seus anexos, que indique conduta 
desabonadora da contratada; 

10.3 - 0 conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente 
que desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa 
participante, implicará necessariamente na rescisão contratual, se o contrato já tiver sido 
assinado; 

10.4— Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades 
da contratada relativos aos servicos; 

10.5 - Os casos de rescisào contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditOrio e a ampla defesa. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
DA FISCALIZAçAO 

11.1 - No curso da execução dos serviços caberá a Prefeitura diretamente ou por 
quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fie] observância das disposiçöes do contrato. 

11.2 - Para isso, a Prefeitura registrará em relatôrio as deficiências verificadas na 
execução dos serviços, encaminhando côpia a contratada, para a imediata correção das 
irregularidades apontadas, sem prejuIzo da aplicacão das penalidades previstas neste 
instrumento. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 
DOS RECURSOS ORçAMENTARIOS 

12.1 —As despesas decorrentes da contrataçäo correrào a conta de recursos do FPM 
e/ou Recursos Prôprios, ICMS, PNATE, FUNDEB, dotação orcamentária - 
12.361.0030.2202.0000 - Manutenção e Desenvolvirnento do Ensino Fundamental - 
elemento de despesa 3.3.90.33.00 - Passagem e Despesas corn Locomoção. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 
DAS INCIDENCIAS TRIBUTARIAS E SEGUROS 

13.1 - Correrão por conta exclusiva da contratada todos os impostos, taxas e seguros 
que forem devidos em decorréncia do objeto deste contrato, e ainda, as contribuiçöes 
devidas a Previdência Social, encargos trabalhistas, prémios de seguro e de acidentes de 
trabaiho, emolumentos e outras despesas que se facam necessárias ao atendimento do 
objeto da contratação. ( 
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CLAUSULA DECIMA QUARTA 
DAS DIsPosIçOEs FINAlS 

14.0 - Para dirimir quaisquer questöes decorrentes direta ou indiretamente deste 
contrato, será competente a Seção Judiciária da Justiça da Comarca de Redenção do 
Gurguéia no Estado do Piaui. 

13.1 - E de como assim ajustaram e reciprocamente aceitaram, Prefeitura e 
Contratada, por seus representantes mencionados no preâmbulo, assinam o presente 
instrumento em 03 (trés) vias, para Os efeitos legais. 

- 
	 Redencão do Gurguéia - P1, ____ de 

	
de 2017. 

Contratante 

TESTEMUNHAS: 

1 ° 
CPF: 

2° 
CPF 

Contratada 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 044/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 00912017 

TIPO MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO VII 
(Modelo - ME e EPP) 

DEC LARAcA0—MEE EPP 
(em papel timbrado da empresa) 

(razão social da empresa) 	, inscrita no CNPJ sob o no 
estabelecida a Rua _______(endereco completo), por seu 

representante legal 0(a) senhor(a) 	 , Portador(a) da Carteira de Identidade no 
e do OFF: _______, abaixo assinado, DECLARA, para todos os efeitos legais, 

que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como MPE, e que: 

1) Atende os requisitos previstos no artigo 30  da Lei Complementar no 123/2006. 

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartôrio de Registro ou CCMEI indicando 
que se enquadra como MPE. 

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual não excedeu o limite de faturamento 
referente ao enquadramento como MPE. 

Portando estando apta a usufruir dos benefIcios de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei 
Complementar no 123/2006, não havendo fato superveniente impeditivo da participaçào no 
presente certame. Estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

(Local e Data) 

(nome e assinatura) 
(responsável - nome, cargo e assinatura) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 044/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 009/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAçAO QUE NAO HA SOCIOS, GERENTES ou 
DIRETORES DA LICITANTE QUE SEJAM CONJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM 
LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATE 0 TERCEIRO GRAU DE 
SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE DIREcAO, CHEFIA OU 
ASSESSORAMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE REDENçA0 Do 
GURGUEIA - PIAUI. 

	

A empresa 
	

CNPJ n° 
	

situada na 
por intermédio do seu representante legal 

abaixo 	assinado, 	Sr(a) 	 -, 	nacionalidade: 
estado civil: 	 profissão: 	 natural de 
portador do RG n° 	CPF no 	residente e 

domiciliado 	 , 	cidade:  
Estado: , pais:  CEP n°  fone (DD)  
para fins de participacào na PREGAO PRESENCIAL n° ____ tipo MENOR PREcO, 
DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente, que não ha sOdas, gerentes ou 
diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, ate a terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou 
assessoramento dos diversos Orgãos do municIpio de Redenção do Gurgueia - Pi, assim 
como também, que näo existe em seu quadra de empregados servidores pUblicos da 
contratante exercendo funçöes de geréncia, administraçao ou tomada de decisão, na forma 
do art. 9 0 , inciso Ill da Lei 8.666/93 

Local e Data, 

Assinatura e name do representante legal da empresa 
NOME/RG/CPF 
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